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1. A gestão municipal de saúde, no gerenciamento do 

cuidado resolutivo e integral, utiliza instrumentos de 
integração dos serviços de saúde que permitem o 
atendimento em tempo e modo oportunos. 
Consideram-se como instrumentos de integração dos 
serviços os seguintes dispositivos: 

 
I. Piso da atenção Básica (PAB) garantindo a 

referência e contrarreferência. 
II.  Central de regulação responsável pela marcação 

de consultas, exames especializados, controle de 
leitos, internações e urgência e emergência, a 
partir de sistema on-line ou outro mecanismo de 
classificação de risco e vulnerabilidade. 

III.  Veículos em boas condições de uso, 
manutenção e segurança, com motorista, para 
realização das atividades externas programadas 
dos profissionais das equipes da Unidade Básica 
de Saúde. 

IV.  Monitoramento das filas de espera para atenção 
especializada. 

V. Institucionalização de plano de carreiras, cargos 
e salários aos profissionais de saúde, nas 
instituições vinculadas ao SUS. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I e III. 
B) II e III. 
C) IV e V. 
D) III e V. 
E) I e IV.  
 

2. As diretrizes para organização da Rede de Atenção à 
Saúde (RAS), no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
como estratégia para superar a fragmentação da 
atenção e da gestão nas regiões de saúde, têm o 
objetivo de assegurar ao usuário as ações e serviços 
de saúde com efetividade e eficiência.  
A respeito das Redes de Atenção à Saúde, é 
CORRETO afirmar: 

 
A) A Atenção Primária à Saúde constitui o 

primeiro contato de indivíduo, famílias e 
comunidades com o sistema de saúde, 
constituídas de equipe multidisciplinar, 
integrando, coordenando o cuidado e 
atendendo as suas necessidades de saúde.  

B) A RAS fundamenta-se nas ações curativas e 
reabilitadoras, com financiamento baseado em 
séries históricas de procedimentos realizados 
em pontos de atenção. 

C)  A organização dos serviços é de forma 
hierárquica organizada por ponto de Atenção à 
Saúde para as condições agudas e para os 
eventos de agudização das condições 
crônicas.  

D) A população de responsabilidade da RAS vive 
em território sanitário definido por lógica 
politico-administrativa.  

E) A participação social é passiva por meio de 
conselhos de saúde, e a comunidade é vista 

como cuidadora que recebe prescrições dos 
profissionais de saúde.  
 

3. O Sistema de Informação em saúde é um 
instrumento vital para o funcionamento e organização 
dos serviços, pois subsidia a tomada de decisões de 
forma ágil para as medidas de controle de doenças, o 
planejamento e avaliação das ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde.  
Considere as afirmativas a respeito do Sistema de 
Informação em Saúde. 

 
I. Obrigatoriedade de alimentação semestral e 

sistemática dos Sistemas da Atenção à Saúde 
por parte dos municípios, dos Bancos de Dados 
Nacionais de Informação. Assim, o não repasse 
da informação com regularidade implicará na 
suspensão da transferência dos recursos do Piso 
de Atenção Básica. 

II. Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) 
é um instrumento gerencial dos Sistemas Locais 
de Saúde e do monitoramento das ações da 
Estratégia Saúde da Família com a finalidade de 
obter informações sobre cadastros de famílias, 
condições de moradia, saneamento, situação de 
saúde, produção e composição das equipes de 
saúde.  

III. O Sistema de Informação de Agravos Notificáveis 
(SINAN) utiliza como referência as doenças de 
notificação obrigatória a partir das fichas de 
notificações e investigação de agravos com a 
finalidade de controle e auditoria dos serviços de 
saúde. 

 
 É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) II. 
D) II e III. 
E) III. 
 

As questões de números 4 e 5 referem-se à 
Norma Regulamentadora NR 32 - SEGURANÇA E 
SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE 
SAÚDE, que tem por 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. 

 
4. A respeito de emissão da Comunicação de Acidente 

de Trabalho (CAT) em situações de riscos biológicos, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 

acidente envolvendo riscos biológicos, apenas 
quando houver o  afastamento do trabalhador. 

B) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos, 
somente quando não houver o afastamento do 
trabalhador. 
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C) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos com ou 
sem afastamento do trabalhador. 

D) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos após a 
comprovação de contaminação por agentes 
biológicos. 

E) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos apenas 
se houver requerimento administrativo 
assinado pelo empregador. 

 
5. Em relação à vacinação dos trabalhadores em saúde 

pode-se afirmar que:  
 

I. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve 
ser fornecido, gratuitamente, programa de 
imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B 
e os estabelecidos no Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional, com comprovante 
e registro no prontuário clínico individual do 
trabalhador, das vacinas recebidas. 

II. Sempre que houver vacinas eficazes contra 
outros agentes biológicos a que o trabalhador 
está, ou poderá estar, exposto, o empregador 
pode fornecê-las, mas com oneração ao 
trabalhador.  

III. O empregador deve fazer o controle da eficácia 
da vacinação sempre que for recomendado pelo 
Ministério da Saúde e seus órgãos, e 
providenciar, se necessário, seu reforço.  

IV. O empregador deve assegurar que os 
trabalhadores sejam informados das vantagens e 
dos efeitos colaterais, assim como dos riscos a 
que estarão expostos por falta ou recusa de 
vacinação, devendo, nestes casos, guardar 
documento comprobatório e mantê-lo disponível 
à inspeção do trabalho.  

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I, II e III. 
B) II e III. 
C) II e IV. 
D) I, III e IV. 
E) II, III e IV. 
 

6. Em todo o mundo, a proporção de pessoas com 60 
anos ou mais está crescendo mais rapidamente que 
a de qualquer outra faixa etária. Entre 1970 e 2025, 
espera-se um crescimento de 223 %, em torno de 
694 milhões, no número de pessoas mais velhas. Em 
2025, existirá um total de aproximadamente 1,2 
bilhões de pessoas com mais de 60 anos. Até 2050 
haverá dois bilhões, sendo 80% nos países em 
desenvolvimento. (OPS, 2005) 
Essas mudanças confirmam necessidades e 
demandas de serviços sociais e de saúde com novas 
exigências que requerem um planejamento inovador 
e reformas políticas substanciais.  No planejamento 
em saúde os indicadores demográficos e 
epidemiológicos constituem um dos principais 
componentes na análise da situação de saúde para o 
apoio à tomada de decisões e o desenvolvimento de 
ações em saúde. 

Considere as afirmativas abaixo a respeito dos 
indicadores de saúde no Brasil: 

 
I. Redução da morbidade das doenças infecciosas 

e parasitárias, deixando de constituir em 
problema de saúde pública. 

II. Redução da fecundidade no país nas últimas 
décadas, principalmente a partir de 1967, pela 
implantação do Programa Nacional de Controle 
de Natalidade do Ministério da Saúde. 

III. Aumento das doenças crônicas, como 
cardiopatia, diabetes, câncer e depressão, esta 
particularmente considerada como uma das 
principais causas de morte e invalidez no país. 

IV. Redução das prevalências de desnutrição e o 
aumento da obesidade, consolidando-se como o 
agravo nutricional mais importante. 

V. Baixa razão de masculinidade em grupos etários 
mais velhos, fenômeno que se denomina 
feminização do envelhecimento. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I, II e III. 
B) II, III e IV. 
C) II, III e V. 
D) I, III e V. 
E) III, IV e V. 
 

7. Processo desenvolvido em uma perspectiva 
dialógica, emancipadora, participativa, criativa e que 
contribui para a autonomia do usuário, no que diz 
respeito à sua condição de sujeito de direitos e autor 
de sua trajetória de saúde e doença; e autonomia dos 
profissionais diante da possibilidade de reinventar 
modos de cuidado mais humanizados, 
compartilhados e integrais é a conceituação de: 

 
A) Educação em Saúde. 
B) Informação em Saúde. 
C) Territorialização. 
D) Equidade. 
E) Integralidade. 

 
8. O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas 

institucionais, pactuado entre as três esferas de 
gestão (União, estados e municípios) do Sistema 
Único de Saúde, com o objetivo de promover 
inovações nos processos e instrumentos de gestão. 
Sua implementação se dá por meio da adesão de 
municípios, estados e União ao Termo de 
Compromisso de Gestão, renovado anualmente e 
que estabelece metas e compromissos para cada 
ente da federação.  
Em relação às três dimensões para implantação do 
Pacto tem-se: 

 
I. As prioridades do  Pacto pela Vida envolvem: a 

saúde do idoso; o controle do câncer do colo do 
útero e da mama;  a redução da mortalidade 
infantil e materna; o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias, 
com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, 
malária e influenza; a promoção da Saúde;  e o 
fortalecimento da Atenção Básica. 
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II. A Carta dos direitos dos usuários do SUS é uma 
das iniciativas atingidas pelo  Pacto em Defesa 
do SUS.  

III. O Pacto de Gestão estabelece diretrizes para a 
gestão do sistema nos aspectos, entre outros,  
da: descentralização; regionalização; e 
participação e controle social.  

IV. O monitoramento dos Pactos é orientado pelos 
indicadores, objetivos, metas e responsabilidades 
que compõem o Termo de Compromisso de 
Gestão.  

 
 Está(ão) CORRETA(S):   

 
A) Apenas I, II e IV. 
B) Apenas II, III e IV. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas I, II, III e IV. 
E) Apenas II e IV. 
 

9. Em relação à Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa pode-se afirmar que:  

  
I. Sua finalidade primordial é recuperar, manter e 

promover a autonomia e a independência dos 
indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas 
e individuais de saúde para esse fim, em 
consonância com os princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde. 

II. As diretrizes da Política Nacional de saúde da 
Pessoa Idosa incluem, entre outras: promoção do 
envelhecimento ativo e saudável; estímulo às 
ações intersetoriais, visando à integralidade da 
atenção  e atenção integral, integrada à saúde da 
pessoa idosa. 

III. A caderneta de saúde da pessoa idosa; o 
programa nacional de formação de cuidadores de 
idosos dependentes na rede de Escolas Técnicas 
do SUS e fomento ao acesso e uso racional de 
medicamentos correspondem a estratégias da 
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 

IV. As diretrizes estabelecidas na referida Política 
implicam no desenvolvimento de um amplo 
conjunto de ações, que requerem o 
compartilhamento de responsabilidades com 
outros setores como: educação; previdência 
social; sistema único de assistência social; 
trabalho e emprego; desenvolvimento urbano, 
transporte; justiça e direitos humanos; ciência e 
tecnologia e esporte e lazer. 

 
Está(ão) CORRETA(S):   

 
A) Apenas I, II e IV. 
B) Apenas II, III e IV. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e IV. 
E) Apenas I, II, III e IV. 
 

10. Em relação à Política Nacional de Humanização 
(PNH) pode-se afirmar que:  

 
I. A humanização do Sistema Único de Saúde se 

operacionaliza com o trabalho em rede com 

equipes multiprofissionais; com atuação 
transdisciplinar; com o mapeamento, a análise e 
o atendimento de demandas e interesses dos 
diferentes sujeitos do campo da saúde. 

II. Uma das orientações gerais da Política Nacional 
de Humanização é a construção de autonomia e 
protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados 
na rede do SUS. 

III. Um dos parâmetros para implementação de 
ações da PNH na atenção hospitalar é a garantia 
de visita aberta, da presença do acompanhante e 
de sua rede social. 

IV. A indissociabilidade entre atenção e gestão 
envolve a integralidade do cuidado e integração 
dos processos de trabalho. 

 
 Está(ão) CORRETA(S):   

 
A) Apenas I, II e IV. 
B) Apenas II, III e IV. 
C) Apenas I, II, III e IV. 
D) Apenas I e III. 
E) Apenas II e IV. 
 

11. Em relação às práticas de Educação em Saúde 
afirma-se que: 

 
I. As práticas ideais a serem adotadas são aquelas 

de caráter prescritivo de comportamentos ideais. 
II. As práticas ideais são aquelas que valorizam o 

olhar reducionista a respeito dos determinantes e 
condicionantes do processo saúde-doença. 

III. As práticas ideais são aquelas que promovem o 
diálogo para a autonomia do sujeito bem como a 
emancipação de grupos populacionais. 

IV. As práticas ideais são aquelas que 
problematizam a realidade, tomada como 
referência, e apresenta-se como um dispositivo 
de crítica social das realidades de vida dos 
indivíduos e das coletividades. 

V. As práticas ideais são aquelas que adotam a 
concepção positivista para a educação, 
transmitindo e prescrevendo hábitos e costumes 
necessários para se obter saúde. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em:  

 
A) I e II.  
B) III e IV.  
C) II e III.  
D) IV e V.  
E) I e V. 
 

12. Aos princípios básicos e diretrizes do Sistema Único 
de Saúde (SUS), estabelecidos pelo Art. 198 da 
Constituição Federal de 1988, incluem-se: 

 
I. Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo. 
II. Atendimento integral, com prioridades para as 

atividades assistenciais.  
III. Participação da comunidade somente no nível 

local. 
IV. Atendimento especializado e participativo. 
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V. Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas. 

 
 Está(ão) correta(s)  APENAS  a(s) opção(ões):   

 
A) I, II e IV. 
B) I e V. 
C) II, III e IV. 
D) I e III. 
E) II, IV e V. 
 

13. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), pode-
se afirmar que: 

 
I. Compreende um conjunto de ações e serviços, 

prestados por órgãos e instituições públicas, nas 
três esferas de governo, da Administração direta 
e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público. 

II. Entre seus objetivos está a identificação e 
divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde. 

III. A  iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde,  em caráter complementar. 

IV. Um dos campos de atuação SUS envolve a 
fiscalização e o controle de serviços, produtos e 
substâncias de interesse para a  Saúde.  

 
Está(ão) CORRETA(S):   

 
A) Apenas I, II e IV. 
B) Apenas II, III e IV. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e IV. 
E) Apenas I, II, III e IV. 
 

14. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa  
envolve responsabilidades institucionais cabendo aos 
gestores do Sistema Único de Saúde, em todos os 
níveis, e de forma articulada, prover os  meios e atuar 
para viabilizar o alcance do propósito desta Política.  
Entre as diretrizes para implantação desta política, 
tem-se: 

 
I. A promoção do envelhecimento ativo implica em 

ações para  manter a capacidade funcional e a 
autonomia do idoso; em reconhecer os direitos 
das pessoas idosas; e em princípios de 
independência, participação, dignidade, 
assistência e autorrealização. 

II. O atendimento acolhedor e resolutivo à pessoa 
idosa, baseado em critérios de risco.  

III. Uma prática de cuidados com abordagem global, 
interdisciplinar e multidimensional, considerando  
a interação entre os fatores físicos, psicológicos e 
sociais que influenciam a  saúde dos idosos e o 
ambiente em que está inserido. 

IV. O enfrentamento de fragilidades, da pessoa 
idosa, da família e do sistema de saúde e a 
promoção da saúde e da integração social em 
todos os níveis de atenção são os dois grandes 
eixos norteadores para a integralidade de ações. 

 
Está(ão) correta(s) SOMENTE a(s) afirmativas():  

 
A) I, II, III e IV. 
B) I, II e IV. 
C) II, III e IV. 
D) I e III. 
E) I, III e IV. 
 

15. Os indicadores de saúde tem como objetivo analisar 
a situação de saúde. Podem ser estar relacionados 
diretamente à saúde de indivíduos ou de uma 
população; às condições do meio ambiente  que 
influenciam no estado de saúde; e aos serviços de 
saúde.  
Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir: 

 
I. Os indicadores de saúde são fundamentais para 

o planejamento em saúde e formulação de 
políticas públicas. 

II. Os indicadores de saúde servem apenas para 
avaliar o nível de vida de uma população.  

III. Taxa de mortalidade e taxa de incidência medem, 
respectivamente, o risco de uma população 
morrer e  adoecer. 

IV. A mortalidade proporcional com 50 anos ou mais 
de idade, também chamado Indicador de 
Swaroop e Uemura, auxilia na análise das 
condições de saúde. Quanto maior o seu valor, 
significa que  morreram mais pessoas e piores 
são as condições de saúde. 

 
É correto o que se afirma SOMENTE nas afirmativas: 

 
A) I e IV. 
B) I e III. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
E) I, II e IV. 

 
16. 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. 
IV. Fiscalização permanente por parte do tecido 

social. 
V. Financiamento direto por parte das esferas de 

governo e indireto, primordialmente por meio de 
fundos privados de investimentos e parcerias 
público-privadas (PPP). 

 
Estão CORRETAS as opções: 

 
A) Apenas I, III e V. 
B) Apenas I, II e III. 
C) I, II, III e IV. 
D) Apenas II, IV e V. 
E) Apenas II, III, IV e V. 
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17. Ao longo do tempo o processo saúde-doença foi 
interpretado de diversas maneiras, do “mágico ao 
social”, com algumas teorias interpretativas como da 
unicausalidade, multicausalidade e determinação 
social.  Em relação à determinação social do 
processo saúde-doença, pode-se afirmar: 

 
I. A inserção do indivíduo na sociedade, renda, 

educação, moradia, relações sociais e familiares 
influenciam no aparecimento de riscos de 
adoecer e morrer. 

II. Entende que a doença surge em decorrência da 
inserção do indivíduo na sociedade, mas pode 
ser controlada apenas com intervenções 
individuais. 

III.  As condições de trabalho interferem no processo  
saúde-doença do trabalhador, podendo colocá-lo 
em situações de risco à sua saúde. 

IV. Desconsidera a interferência do saneamento no 
processo-saúde doença, em detrimento das 
relações sociais do indivíduo. 
 

Está(ão) correta(s)  APENAS  a(s) afirmativa(s):   
 

A) I, II e IV. 
B) I e IV. 
C) II, III e IV. 
D) I e III. 
E) II e IV. 
 

18. Entre os métodos utilizados para planejar as ações 
de saúde, tem-se o planejamento estratégico 
situacional (PES), proposto por Matus, voltado para a 
resolução de problemas.  
Quanto ao PES, pode-se afirmar que: 

 
I. A ação é centrada na governabilidade do ator 

social. 
II. Compreende quatro (4) momentos: explicativo, 

normativo, estratégico e tático-operacional. 
III. O sujeito que planeja não faz parte da realidade 

dos atores envolvidos no processo. 
IV. Considera a existência de conflitos e relações de 

poder  entre os atores sociais. 
 

É correto o que se afirma SOMENTE em: 
 

A) I e IV. 
B) I, III e IV. 
C) I, II e IV. 
D) III e IV. 
E) II, III e IV. 

 
19. Em relação à vigilância em saúde: 
 

I. O conceito de vigilância em saúde surge no 
Brasil, na década de 1990 na reestruturação de 
secretarias estaduais e municipais de saúde, 
unificando administrativamente as vigilâncias 
epidemiológica, sanitária e de saúde do 
trabalhador. 

II. Envolve apenas ações no setor saúde, voltadas 
principalmente à cura e reabilitação. 

III. Possibilita rearticular saberes e práticas 
sanitárias que contribuem para consolidar os 
princípios do SUS. 

IV. É fundamentada em várias disciplinas, tais como 
epidemiologia, ciências sociais, geografia crítica. 

 
É correto o que se afirma SOMENTE em: 

 
A) II, III e IV. 
B) I e IV. 
C) I, II e III. 
D) II e III. 
E) I, III e IV. 
 

20. As políticas públicas formam um conjunto de ações 
públicas que têm como objetivos e funções:  

 
I. Atender às necessidades de apenas um 

segmento da sociedade, com função 
redistributiva. 

II. Trabalhar apenas com a coletividade e promover 
proteção a todos. 

III. Atender às necessidades individuais e coletivas e  
promover políticas redistributivas. 

IV. Garantir a articulação entre o indivíduo e a 
sociedade. 

V. Articular a sociedade com o Estado. 
 

É correto o que se afirma  APENAS  em:   
 

A) I e II.  
B) II e IV.  
C) I, II e V. 
D) III e V.  
E) II, III e IV. 
 

21. Sabe-se do aumento da frequência de doenças 
coronarianas em idosos, cabendo ao cirugião-
dentista antecipar e prevenir efeitos adversos ao 
planejar procedimentos em pacientes cardíacos. Das 
situações abaixo, em termos gerais, qual seria a 
conduta indicada? 

 
A) Não realizar procedimentos odontológicos 

eletivos nos primeiros meses após um infarto 
do miocárdio. 

B) Aumentar a dose de anestésicos para se 
evitarem estresses nos pacientes cardíacos. 

C) Evitar profilaxia medicamentosa prévia aos 
procedimentos odontológicos, pois os 
pacientes cardíacos já utilizam a medicação 
necessária. 

D) Sempre realizar os procedimentos no período 
noturno, sugerindo aos pacientes irem de 
imediato para suas casas, deitarem-se e 
dormirem. 

E) Ter sempre adrenalina para ser aplicada em 
pacientes em crise de angina. 
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22. Vários protocolos vêm sendo propostos para 
minimizar complicações bucais agudas em pacientes 
submetidos à radioterapia. Entre as medidas para 
evitar os casos graves de mucosites, qual NÃO seria 
indicada? 

 
A) O uso de colutórios com baixa concentração 

alcoólica. 
B) Eliminação do consumo de fumo durante o 

tratamento. 
C) Orientação para o não uso de próteses totais 

ou parciais. 
D) Indicação de bochechos da suspensão bucal 

de hidróxido de alumínio e magnésio, quatro 
vezes ao dia. 

E) Utilização de soro fisiológico a 0,9% a para 
higiene bucal. 
 

23. A xerostomia é citada como efeito colateral ou reação 
adversa de um grande número de fármacos de uso 
contínuo utilizados por pacientes idosos. Os 
problemas que podem ser relacionados à xerostomia 
são: 

 
A) Distúrbios linguais como a hipertrofia das 

papilas filiformes. 
B) Diminuição da autolimpeza do interior da boca, 

podendo provocar o desenvolvimento de cáries 
radiculares. 

C) Fraturas de próteses parciais e totais pelo 
ressecamento da resina. 

D) Aumento do número de botões nas papilas 
gustativas. 

E) Alteração do paladar (hipergeusia seletiva). 
 

24. O Diabetes mellitos é uma condição crônica de saúde 
caracterizada basicamente pelo excesso de glicose 
no sangue e produção deficiente de insulina pelo 
pâncreas ou pela falta de resposta dos tecidos 
periféricos à insulina. São achados bucais frequentes 
no paciente diabético: 

 
A) Presença de lesão radiolúcida com halo 

radiopaco, que envolve as raízes dos dentes 
posteriores da mandíbula. 

B) Impregnação de pigmentos endógenos no 
dorso da língua. 

C) Sialorreia intensa. 
D) Displasia ectodérmica. 
E) Aumento da incidência e gravidade da doença 

periodontal. 
 

25. Durante o exame físico intrabucal detectou-se uma 
mancha avermelhada na mucosa jugal do paciente a 
qual desapareceu quando realizada a vitropressão. 
Este quadro evidencia a presença da seguinte 
alteração: 

 
A) Equimose. 
B) Petéquias. 
C) Víbices. 
D) Enantema. 
E) Púrpura. 
 

26. Uma lesão branca solitária em forma de placa foi 
encontrada na mucosa interna do lábio inferior, 
durante o exame de um paciente fumante de 63 
anos, que relatava consumo diário de uma carteira de 
cigarros pelos últimos 45 anos. A placa branca não 
pôde ser removida por raspagem. Qual seria a 
principal hipótese de diagnóstico? 

 
A) Carcinoma de células escamosas. 
B) Carcinoma verrucoso. 
C) Leucoplasia. 
D) Líquen plano. 
E) Candidíase. 
 

27. Sobre a síndrome de Sjögren, que é uma 
exocrinopatia autoimune crônica, pode-se afirmar: 

 
A) Não serão indicadas a biópsia e o exame 

histopatológico das glândulas salivares 
menores. 

B) A despeito da alteração nas glândulas 
salivares maiores, a mucosa bucal se 
apresenta com coloração, aspecto e umidade 
normais. 

C) Caracteriza-se por um aumento da elasticidade 
das articulações. 

D) Uma de suas características é a diminuição ou 
ausência do fluxo salivar. 

E) É acompanhada por um excesso de produção 
de fluido lacrimal. 

 
28. São características do carcinoma espinocelular 

EXCETO: 
 

A) É significativamente mais frequente no gênero 
feminino. 

B) A faixa etária mais acometida está entre a 5ª. e 
a 7ª. décadas de vida. 

C) Os sítios anatômicos mais acometidos são a 
língua e o assoalho de boca. 

D) Lesões na mucosa jugal e na área retromolar 
acometem os pacientes mais idosos. 

E) Os principais fatores de risco são o tabaco e o 
álcool. 

 
29. Alterações bucais comuns em pacientes geriátricos: 
 

A) Estomatite aftosa recorrente. 
B) Gengivoestomatite herpética primária. 
C) Síndrome de Melkersson-Rosenthal. 
D) Escarlatina. 
E) Varicoses linguais. 
 

30. Uma mulher de 55 anos apresentou-se com a queixa 
de boca seca. Um exame revelou aumento bilateral 
do volume das parótidas. A paciente relatava 
incômodo na região das parótidas pelo período de 
um ano ou mais, além da queixa de dores nas 
articulações e ardência nos olhos. A causa mais 
provável para essas alterações parotídeas seria: 

 
A) Parotidite viral crônica. 
B) Uma característica da síndrome de Sjögren. 
C) Sialoadenite secundária à sialolitíase. 
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D) Adenomas pleomórficos bilaterais. 
E) Uma característica da síndrome de Mikulicz. 

 
31. Em exame físico intrabucal de um paciente 

melanoderma do gênero masculino, observaram-se 
áreas esbranquiçadas na porção posterior e inferior 
da mucosa jugal, bilateralmente. Ao ser questionado, 
o paciente não tinha conhecimento do problema. Em 
manobra semiotécnica, quando a bochecha era 
evertida as áreas brancas desapareciam. A hipótese 
de diagnóstico CORRETA é: 

 
A) Leucoplasia. 
B) Líquen plano. 
C) Nevo branco esponjoso. 
D) Carcinoma verrucoso. 
E) Candidíase. 
 

32. Em algumas situações especiais o ato cirúrgico pode 
colocar o paciente em risco em ambientes 
ambulatoriais. Assim, pode-se considerar como 
contraindicada a biópsia em: 

 
A) Alterações radiopacas extensas. 
B) Lesões sólidas exofíticas. 
C) Lesões de aspecto exulcerado. 
D) Lesões esbranquiçadas com pontos 

avermelhados. 
E) Lesões de coloração avermelhada com 

pulsação característica. 
 

33. As complicações resultantes de uma biópsia variam 
de acordo com a localização, tamanho e relação da 
lesão com os tecidos vizinhos. Uma dessas 
complicações é a má cicatrização da área biopsiada, 
devida a diversos fatores, entre os quais NÃO se 
inclui: 

 
A) Isquemia da zona pela pressão exercida pela 

neoplasia sobre os vasos. 
B) Infiltração de células neoplásicas. 
C) Radioterapia prévia. 
D) Solução anestésica injetada diretamente sobre 

a área necrótica da lesão. 
E) Possibilidade de agravamento de lesões 

neoplásicas malignas pelo excesso de 
manipulação. 

 
34. Na avaliação e tratamento de pacientes com doenças 

neurológicas, o cirurgião-dentista deve conhecer as 
complicações mais importantes das drogas 
anticonvulsivantes e estar familiarizado com os 
eventuais problemas que possam ocorrer.  
Dado este contexto, pergunta-se: qual a situação 
CORRETA para o tratamento dentário? 

 
A) O paciente com história pregressa de epilepsia 

sintomática, cuja perturbação foi corrigida, e 
não está fazendo uso de medicamentos, pode 
ser tratado normalmente. 

B) O paciente com história pregressa de epilepsia 
sintomática, cuja perturbação foi corrigida, e 
não está fazendo uso de medicamentos, pode 

ser tratado após iniciar a medicação 
anticonvulsivante. 

C) O paciente que estiver estável com o 
tratamento anticonvulsivante pode ser tratado 
normalmente. 

D) O paciente que estiver mudando o tratamento 
anticonvulsivante pode ser tratado 
normalmente. 

E) Não se deve fazer qualquer tipo de intervenção 
odontológica nestes pacientes. 

 
35. São consideradas lesões pré-cancerígenas as abaixo 

relacionadas, EXCETO: 
 

A) Eritroleucoplasias. 
B) Leucoplasia verrucosa proliferativa. 
C) Queilite actínica. 
D) Sialometaplasia necrotizante. 
E) Eritroplasias. 
 

36. São conhecidas algumas situações clínicas clássicas, 
consideradas sinais de alarme em relação ao câncer 
bucal. Neste quadro, tem-se: 

 
A) Diminuição da secreção salivar. 
B) Presença de úlcera de base endurecida, que 

persiste por mais de duas a três semanas e 
que não apresenta tendência de cicatrização. 

C) Aparecimento de gânglios infartados, 
dolorosos e móveis na região do pescoço. 

D) Dificuldade de deglutição da saliva associada à 
dor na região das tonsilas. 

E) Sensação de ardência bucal. 
 

37. O principal fator de risco para o câncer bucal é: 
 

A) Anemia. 
B) Restaurações em amálgama. 
C) Associação de tabagismo e etilismo. 
D) Tuberculose. 
E) Uso de prótese total. 
 

38. Muitos pacientes idosos utilizam salicilatos como 
medicação de uso contínuo. Estas drogas podem 
interferir na hemostasia, porque: 

 
A) Alteram a absorção de vitamina K. 
B) Diminuem o número de plaquetas. 
C) Comprometem a via intrínseca da coagulação. 
D) Comprometem a via extrínseca da coagulação. 
E) Comprometem a agregação plaquetária. 

 
39. Com relação ao uso correto dos antimicrobianos, 

pode-se afirmar que: 
 

A) Na pulpite sempre se devem prescrever 
antimicrobianos. 

B) Quando não há melhora clínica, deve-se 
aumentar a dose e o tempo de tratamento. 

C) Na alveolite está indicado amoxicilina. 
D) O ideal é fazer prescrição de curto espectro. 
E) Os anaeróbios não são sensíveis ao 

metronidazol. 
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40. Quando há necessidade de protocolo terapêutico 
preventivo da endocardite infecciosa em pacientes 
alérgicos aos betalactâmicos, a indicação CORRETA 
é: 

 
A) Clindamicina oral 600 mg iniciada 1 hora antes 

do tratamento. 
B) Clindamicina oral 600 mg iniciada 1 dia antes 

do tratamento. 
C) Amoxicilina oral 2000 mg iniciada 1 hora antes 

do tratamento. 
D) Amoxicilina oral 500 mg iniciada 1 hora antes 

do tratamento. 
E) Cefalexina oral 500 mg iniciada 1 hora antes 

do tratamento. 
 

41. Para um dos fundadores do campo da bioética 
(Potter, VR; 1971), este termo – “bioética” – enfatiza 
os dois ingredientes mais importantes para a 
prudência nas práticas sociais: a) O conhecimento 
biológico (entendido em sentido amplo, como o bem- 
estar do ser humano, dos animais e do meio 
ambiente); b) A ética dos valores humanos.  
Com base nesses aspectos, selecione a afirmativa 
CORRETA: 

 
A) O intenso desenvolvimento tecnológico 

experimentado pela humanidade nas últimas 
décadas, tais como as tecnologias associadas 
ao prolongamento da vida de pacientes 
terminais, contribui para reduzir os dilemas 
éticos e morais relativos à prática biomédica.  

B) Denúncias e processos conduzidos aos 
tribunais, relacionados a pesquisas com seres 
humanos que são conduzidas sem 
regulação/respeito aos princípios éticos 
representam um obstáculo inaceitável e um 
atraso no desenvolvimento científico. 

C) A busca de publicização/socialização e maior 
transparência das práticas de equipes de 
saúde constituem uma intromissão na 
autonomia profissional. 

D) A bioética é uma codificação doutrinária e seus 
dogmas devem ser seguidos de modo 
intransigente. 

E) Os movimentos internacionais pela conquista 
de direitos civis, sobretudo após a década de 
1960, contribuíram para fazer avançar o 
pluralismo ético e moral nas sociedades 
contemporâneas, com o respeito aos direitos 
de grupos vulneráveis e eventualmente 
discriminados, tais como portadores de 
condições crônicas, de deficiências, ou idosos. 

 
42. De acordo com a corrente bioética principialista, os 

princípios fundamentais da bioética (condensados em 
2005, na Conferência Geral da UNESCO - 
Declaração Universal sobre Bioética e Direitos 
Humanos) são: 

 
A) Liberdade individual, solidariedade coletiva, 

justiça distributiva, responsabilidade pública. 
B) Universalidade, equidade, integralidade, 

controle social. 

C) Autonomia, independência, liberdade, 
fraternidade. 

D) Autonomia, beneficência, não maleficência, 
justiça.  

E) Justiça, liberdade, responsabilidade, 
confidencialidade. 

 
43. A doença periodontal é uma doença inflamatória 

crônica com múltiplos impactos na qualidade de vida. 
Sobre a associação entre a doença peridontal e 
outras doenças crônicas, considere as afirmativas: 

 
I. Os fatores de risco essenciais para o 

desenvolvimento são os mesmos de outras 
doenças crônicas, como por exemplo as doenças 
cardiovasculares e Diabetes melllitus, como uso 
de tabaco e álcool, estresse, alimentação e 
nutrição inadequadas. 

II. Apesar dos fatores de risco serem comuns, até o 
momento não há evidência que confirme a 
associação entre doença periodontal e diabetes. 

III. A integração do controle e da prevenção de 
doenças crônicas gerais e da doença periodontal, 
com investimento na capacitação profissional e 
organização dos sistemas de saúde para atenção 
à doença periodontal, tem sido apontada como a 
principal estratégias a ser desenvolvida 
globalmente. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I. 
B) I e II. 
C) I e III. 
D) II e III. 
E) III. 
 

44. O câncer bucal representa uma causa importante de 
morbimortalidade, uma vez que mais de 50% dos 
casos são diagnosticados em estágios avançados da 
doença. Tende a acometer o sexo masculino de 
forma mais intensa. 70% dos casos são 
diagnosticados em indivíduos com idade superior a 
50 anos. 
Considere as afirmativas a respeito de abordagens 
coletivas de prevenção do câncer bucal: 

 
I. Desenvolver intervenções centradas na 

promoção da saúde, incluindo ações educativas, 
de prevenção e detecção precoce das lesões de 
mucosa e câncer bucal, direcionadas ao controle 
dos fatores e condições de risco, estimulando o 
exame sistemático da cavidade bucal pelos 
profissionais de saúde para detecção precoce. 

II. Realizar exames periódicos em usuários com 
maior vulnerabilidade para o desenvolvimento do 
câncer bucal, que possuem mais de um dos 
seguintes fatores de risco: ser do sexo masculino, 
ter mais de 40 anos, ser tabagista e etilista, sofrer 
exposição ocupacional à radiação solar sem 
proteção, ser portador de deficiência imunológica 
(congênitas e/ou adquiridas). 

III. Encaminhar todas as pessoas consideradas 
vulneráveis para o desenvolvimento de câncer 
bucal para serviço especializado. 
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IV. Integrar a Equipe Saúde Bucal aos programas de 
controle do tabagismo, etilismo e outras ações de 
proteção e prevenção do câncer. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I, II e III. 
B) II e IV. 
C) I, II e IV. 
D) II, III e IV. 
E) III e IV. 
 

45. Com relação à promoção da saúde bucal de idosos, 
é CORRETO afirmar: 

 
A) A promoção do envelhecimento ativo e 

saudável, garantindo sua autonomia e 
participação social, aliada à atenção integral à 
saúde e suporte familiar, podem promover a 
saúde bucal do idoso. 

B) Para ampliar a resolutividade de ações de 
promoção da saúde bucal de idosos é preciso 
dissociar a condição de saúde bucal da saúde 
geral, de forma a focalizar em ações pontuais 
de fácil acompanhamento. 

C) A instrução de higiene bucal deve fazer parte 
de estratégias de promoção da saúde bucal de 
idosos, devendo ser centrada nos aspectos 
técnicos que favoreçam a limpeza dos dentes 
e próteses, independente dos instrumentos 
utilizados para limpeza ou necessidade de 
suporte de um cuidador. 

D) A abordagem sobre nutrição e dieta de idosos 
com o objetivo de promover a saúde bucal 
deve restringir-se ao controle do consumo de 
açúcar. 

E) Apesar de seu reconhecido impacto na vida e 
saúde de idosos, problemas familiares como 
negligência, isolamento, violência doméstica, 
devem ser abordados apenas por profissionais 
das áreas da psicologia e ação social, não 
sendo de responsabilidade do profissional da 
odontologia o desenvolvimento de ações de 
proteção social do idoso. 

 
46. A vigilância em saúde é entendia como a articulação 

das práticas de vigilância epidemiológica, sanitária e 
ambiental.  
Considere as afirmativas a respeito das ações de 
vigilância em saúde bucal: 

  
I. O ponto inicial para o desenvolvimento de ações 

de vigilância em saúde bucal é reconhecer a 
comunidade local, identificando seus problemas e 
necessidades, bem como os determinantes e 
condicionantes do processo saúde e doença 
bucal.  

II. Mais que vigiar riscos ou fatores, a vigilância em 
saúde bucal deve estar voltada para promover e 
proteger a saúde bucal da população, prevenindo 
a ocorrência de agravos pelo controle das 
situações que afetam a saúde. 

III. A organização da assistência à saúde bucal, 
incluindo ações de promoção, prevenção e 
recuperação da saúde bucal, não é entendia 

como parte das ações de vigilância em saúde 
bucal. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

A) I. 
B) I e III. 
C) II e III. 
D) III. 
E) I e II. 
 

Leia o texto a seguir: 
 

Inquéritos Nacionais de Saúde são importantes 
instrumentos de vigilância em saúde, permitindo 
atualizar e comparar índices/indicadores de 
prevalência de doenças e agravos, bem como 
monitorar tendências históricas relativas ao 
processo saúde-doença. Na área de saúde bucal, 
a realização do SB Brasil 2010 (Pesquisa Nacional 
de Saúde Bucal dos Brasileiros), que envolveu 
177 municípios nas 5 regiões, evidenciou o perfil 
de saúde bucal dos brasileiros. 

 
As questões 47 e 48 referem-se às informações 
sobre a população de 65 a 74 anos desta 
pesquisa apresentadas no quadro abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiência de 

doença cárie  

� O CPO-D* médio foi de 27,53. 

� O componente perdido foi responsável 

por, em média, 92% do índice. 

� Maior porcentagem de dentes perdidos 

foi encontrada nas regiões Norte e 

Centro-Oeste. 

Condições 

periodontais 

� O percentual de idosos sem nenhum 

problema periodontal em 2010 foi de 

1,8%. 

� A prevalência da doença é baixa em 

idosos pela alta média de dentes 

extraídos. 

� Piores condições periodontais foram 

encontradas nas regiões Norte e 

Nordeste. 

Necessidade de 

prótese 

� Mais de 3 milhões de idosos necessitam 

de prótese total (nas duas arcadas 

dentárias). 

� Outros 4 milhões precisam usar prótese 

parcial (em uma das arcadas). 

� A porcentagem de usuários de prótese 

total foi de 63,1% para o Brasil, variando 

de 65,3% na região Sul a 56,1% na 

região Nordeste. 

Dor de dente � 10,8% relataram dor de dente nos 

últimos 6 meses 

Necessidade de 

tratamento e 

uso de serviços 

odontológicos 

� 46,6% relataram ter necessidade de 

tratamento. 

� Os motivos mais citados para a busca do 

serviço odontológico na região Norte foi a 

extração dentária e para tratamento. Na 

região Sul, a situação foi inversa, com a 

maioria procurando os serviços para 

tratamento. 

*CPO-D - número de dentes cariados, perdidos e restaurados. 
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47. Sobre os indicadores de saúde bucal dos idosos no 

Brasil, é CORRETO afirmar que: 
 

A) O índice CPO-D, que mede a experiência de 
doença cárie, demonstra que 85,9 % do total 
de dentes das pessoas de 65 a 74 anos no 
Brasil foi atacado por cárie, permanecendo 
sem tratamento, sendo restaurado, ou tendo 
sido perdido por cárie. 

B) Apesar do alto índice CPO-D, a experiência de 
cárie em idosos representa o efeito cumulativo 
natural da doença ao longo da vida, não 
implicando em impacto significativo nem para 
os serviços de saúde nem para a qualidade de 
vida desta população. 

C) Problemas periodontais não representam 
problema de saúde bucal para a população de 
idosos no Brasil. 

D) A necessidade de prótese desta população 
poderia ser facilmente respondida pelos 
serviços odontológicos públicos e privados 
disponíveis no Brasil para esta faixa etária. 

E) A baixa prevalência de dor de dente nesta 
população pode ser explicada pela diminuição 
da sensibilidade a problemas pulpares nesta 
faixa etária. 
 

48. As alternativas a seguir apresentam explicações para 
as desigualdades/iniquidades regionais nas 
condições de saúde bucal da população de idosos 
brasileiros, EXCETO: 

 
A) As desigualdades/iniquidades regionais 

refletem o perfil econômico, social e cultural no 
Brasil. 

B) A distribuição de características biológicas 
individuais, como a maior vulnerabilidade de 
idosos ao desenvolvimento de doenças bucais, 
associadas a alterações fisiológicas no tecido 
conjuntivo, e a aspectos salivares e estrutura 
óssea podem melhor explicar as 
desigualdades nas condições de saúde bucal 
desta população.  

C) Acesso desigual a serviços de saúde entre as 
regiões brasileiras. 

D) Diferenças no modelo de atenção em saúde 
bucal no Brasil, com dominância do modelo 
curativo mutilador em algumas regiões. 

E) Menor disponibilidade de serviços de Atenção 
Primária à Saúde nas regiões Norte e Nordeste 
do país. 

 
49. Doenças bucais são consideradas doenças crônicas, 

com impacto não apenas na condição física, mas 
também na qualidade de vida das pessoas. Reduzir a 
exposição de populações a fatores comuns de risco a 
doenças crônicas, tais como doenças cardíacas, 
câncer, diabete e doenças bucais, é uma estratégia 
de vigilância em saúde bucal de idosos.  
As alternativas a seguir apresentam estratégias de 
promoção da saúde do idoso baseadas no conceito 
de fatores comuns de risco,  EXCETO: 

 
A) Controle do uso de produtos de tabaco. 

B) Estímulo à alimentação saudável. 
C) Apoio ao autocuidado em saúde. 
D) Uso de terapias com flúor para controle da 

doença cárie. 
E) Controle da violência contra idosos. 
 

50. Sobre o impacto das condições de saúde bucal na 
qualidade de vida de pessoas idosas, é CORRETO 
afirmar: 

 
A) Impactos sociais e psicológicos da condição de 

saúde bucal, como dificuldades para sorrir e se 
relacionar, não têm nenhuma importância para 
a população idosa. 

B) Impactos na aparência e na funcionalidade 
associados à perda dental e uso de prótese 
devem ser considerados efeitos do processo 
natural de envelhecimento. 

C) Percepção positiva da condição de saúde 
bucal por idosos, mesmo em condições 
objetivas de saúde bucal insatisfatórias, 
comprova a possível discrepância entre a 
avaliação normativa do profissional e a 
experiência de saúde e doença vivenciada. 

D) A percepção de idosos sobre o impacto da 
condição de saúde bucal sobre a qualidade de 
vida deveria ser utilizada com cautela, pois é a 
avaliação normativa, feita pelo profissional, que 
garante o correto diagnóstico e a definição de 
prioridades de atenção. 

E) Reconhecer a percepção de idosos sobre os 
impactos da saúde bucal na qualidade de vida 
deve facilitar a imposição de comportamentos 
saudáveis e as práticas de autocuidado por 
esta população. 

 


