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ODONTÓLOGO PSF 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

Perguntas de um operário que lê 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 

d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete 

portas”. 
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2. Qual o sujeito da oração: “Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?” 

a) casas           b) Lima Dourada     c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...) Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b)Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo é monoteísta. Reconhecem, portanto, a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4.O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto   b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre  d) Discurso Direto e Indireto 

 

5. As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

a) O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c) Anda, condenado do diabo. 

d) Gritou-lhe o pai. 
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6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação b) Hipérbole  c) Metonímia  d)Eufemismo  

 

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente   b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito  d) Pretérito perfeito 

 

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador.  b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo.  d) Partícula expletiva. 

 

9. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10. NULA 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11. Julgue os itens. 

 

I- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pelos órgãos e instituições públicas. 

II- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pela administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

poder público. 

III- À iniciativa privada é permitido participar do SUS de maneira 

complementar. 

Estão CORRETAS:  

a) I e III.  b) I  c) II e III  . d) Todas estão corretas 

 

12. Após a implantação do SUS, a saúde passa a ser compreendida como: 

 

a) Estado de não doença. 

b)  A concentração de esforços para amenizar os efeitos das doenças. 

c) Estado de cura da doença. 

d) Qualidade de vida da população. 

 

13. Para que os municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se 

habilitem a seus programas é necessário: 
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a) Que o Conselho Municipal da Saúde exista e esteja em funcionamento. 

b) Que o SUS esteja organizado em forma de consórcios. 

c) Que o COSEMS exista e esteja em funcionamento. 

d)Que as CIBs sejam compostas de forma paritária entre os três governos. 

 

 

14. A representação total dos Conselho de Saúde deve ser: 

 

a) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

público. 

b)50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de 

serviços (público e privado). 

c) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

(público ou privado) 

d) 50% de trabalhadores da saúde; 25% de usuários; 25% de prestadores de serviços 

(público e privado). 

 

15. O Princípio da ___________________________  leva em consideração as 

necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários em 

relação ao total da população.  

 

a) Equidade  b)Universalidade  c)Integralidade d)Igualdade 

 

16. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 

 

I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 

entidades, da administração direta e indireta. 

II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder 

Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. 

III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 

IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos 

Municípios, Estados e Distrito Federal. 

 

Está CORRETO: 

a)I, II e IV  b)I, II e III  c) I, III, IV    d) Todos estão corretos 

17. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 

organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:  

a) universalidade da cobertura e do atendimento. 

b) uniformidade e universalidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e 

rurais. 

c) equidade e integralidade na prestação dos benefícios e serviços 

d) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão bipartite, 

com participação dos trabalhadores e dos empregadores. 

 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA- 15/06/2014 

5 
 

18. Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único 

de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, 

tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos. 

c) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 

assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, não sendo vedado todo tipo de comercialização. 

 

19. É objetivo do Sistema Único de Saúde - SUS: 

 

a) O estudo dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

b) A formulação de política de saúde destinada a promover a integralidade. 

c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

d) o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a 

saúde. 

 

20. As Comissões Intergestores pactuarão, EXCETO: 

 

a) aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, 

de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada 

nos seus planos de saúde, aprovados pelos respectivos conselhos de saúde. 

b) diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, 

referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e 

serviços de saúde entre os entes federativos. 

c) diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da 

organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão 

institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos. 

d) responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo 

com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, 

estabelecendo as responsabilidades coletivas. 

 

 

21. A iniciativa privada ________________do SUS 

a) Poderá participar. 

b) A critério da Secretária Municipal de Saúde, poderá participar. 

c) Não poderá participar .    

d) Poderá financiar, mas não poderá participar. 

 

22. As Comissões Intergestores Bipartides são compostas de maneira paritária por:  

a)Representantes do Ministério da Saúde e do COSEMS 
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b)Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os prefeitos das principais cidades 

c)Representantes do Ministério da Saúde e dos Conselhos Estaduais de Saúde 

d)Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os COSEMS 

 

23. No que diz respeito à elaboração de um plano de saúde, as propostas metodológicas 

que se fundamentam no enfoque estratégico-situacional estão organizadas segundo os 

momentos explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional. São passos para a 

elaboração do plano de saúde, por ordem: 

 

a) Análise situacional, definição de objetivos do plano, construção dos módulos 

operacionais/análise de viabilidade, gerenciamento da execução: programação-

orçamentação, relatório anual de gestão. 

b) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/definição de objetivos, 

gerenciamento da execução. 

c) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/análise de viabilidade, 

gerenciamento da execução: programação-orçamentação, relatório anual de gestão. 

d) Análise situacional, definição de objetivos do plano, gerenciamento da execução: 

programação-orçamentação, relatório anual de gestão. 

 

24. Na abordagem da temática “Avaliação dos serviços de saúde”, Donabedian é citado 

pelos estudiosos em gestão da qualidade da assistência. Em relação aos pilares da 

qualidade de Donabedian, marque a opção INCORRETA: 

a) Eficácia: resultado do cuidado obtido na melhor situação possível. Diz respeito à 

melhoria na saúde, alcançada ou alcançável nas condições usuais da prática cotidiana. 

Ao definir e avaliar a qualidade, a efetividade pode ser mais precisamente especificada 

como sendo o grau em que o cuidado, cuja qualidade está sendo avaliada, alça-se ao 

nível de melhoria da saúde que os estudos de eficácia têm estabelecido como 

alcançáveis.  

b) Aceitabilidade: é a aceitabilidade do ponto de vista da sociedade ou 

comunidade. 

c) Eficiência: inclui o conceito de custo. Se duas medidas são igualmente eficazes e 

efetivas, a mais eficiente é a de menor custo.  

d) Otimidade: é o cuidado relativizado quanto ao custo (do ponto de vista do paciente).  

 

25.  A cerca das condutas terapêuticas de emergência, frente a um quadro de abscesso 

perirradicular agudo, em evolução, analise e julgue os itens abaixo: 

 

       I – Se o edema encontra-se intra-oral, pode-se realizar a drenagem, para que se 

favoreça a redução da pressão intratecidual e a saída de produtos tóxicos. Nesses casos, 

usualmente, não se usa o dreno. 

      II – Se o edema encontra-se extra – oral sempre se realiza a drenagem. 

      III – Prescreve-se bochechos com solução aquecida, além de analgésico e/ou 

antiinflamatório.   

 

a) Apenas I e III estão corretas.  b)Apenas I e II estão corretas. 

c)Apenas III está correta.   d)Todas estão corretas 

 

26. Sobre o hidróxido de cálcio, como medicação intracanal , em endodontia, analise e 

julgue :  

I – Pode desempenhar atividades biológicas, químicas e físicas dentro do canal. 
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II – A natureza do veículo, pelo qual o hidróxido de cálcio é transportado para 

dentro do canal, não interfere em suas atividades como medicação. 

III – Possui ação antiinflamatória, antibacteriana e neutralizadora de endotoxinas. 

 

a) V F F  b) V F V  c)F F V  d)V V V 

 

27. São fabricadas em aço inoxidável e possuem uma lâmina, que se caracteriza por um 

espiral à esquerda, sob a forma de pequenos cones superpostos, com base voltada para a 

base do instrumento. A secção transversal é em forma de vírgula e sua ponta é cônica, 

lisa e não-cortante. São empregadas em movimentos de limagem. A qual instrumento 

endodôntico pertence essas características? 

a) Limas Tipo K   b)Limas Tipo k-Flexofile  

c) Limas Tipo Hedströem  d)Brocas Largo 

 

28. Sobre as principais características da periodontite crônica, NÃO podemos afirmar:  

a) Geralmente é indolor. 

b) Considera-se moderada, quando ocorre uma perda de inserção clínica de 3 a 4 mm. 

c) Seus sinais clínicos são: inflamação, formação de bolsa, perda de inserção e perda 

óssea. 

d) Pode ser considerada localizada, quando menos de 50 % dos locais avaliados na 

boca apresentam perda de inserção ou óssea. 

 

29. Podemos AFIRMAR, sobre a clorexidina: 

a) Por sua natureza catiônica, torna-se capaz de aderir-se as estruturas bucais. 

b) È liberada rapidamente no ambiente bucal. 

c) Se seu uso for prolongado causa manchamento dental sempre de maneira 

irreversível. 

d) Possui boas propriedades antiinflamatórias, porém é um antibacteriano pouco atuante 

nas doenças periodontais. 

 

30. Sobre o adequado uso do instrumental, no tratamento periodontal, analise e julgue 

os itens abaixo: 

I - Deve-se sempre lubrificar a pedra, durante a afiação das curetas manuais. 

     II- Pacientes que apresentem doença cardiovascular, com doença pulmonar secundária, 

não podem receber o tratamento periodontal com instrumentos mecanizados. 

     III – Durante a afiação das curetas manuais, deve-se tentar provocar uma margem áspera 

da borda cortante afiada. 

 

a) Apenas I e II estão corretas.  b)Apenas II e III estão corretas. 

c) Apenas II está correta.   d) Todas estão corretas. 

 

31. Sobre a restauração direta com resina composta, de cavidade Cl V, podemos 

afirmar, com EXCEÇÃO, que: 

a) Geralmente, não há necessidade de nenhum preparo cavitário.  
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b) A inserção da resina deve ser, preferencialmente, realizada em apenas dois 

incrementos. 

c) Primeiro inseri-se a resina no terço médio, levando para incisal ou oclusal e, em 

seguida, no terço médio, levando para cervical. 

d) A inserção da resina deve ser, preferencialmente, realizada em vários 

incrementos. 

 

32. Durante a seleção da cor da resina composta, para a realização de restaurações 

estéticas, deve-se seguir a seguinte ordem: 

I - Escolher a cor que reproduzirá o esmalte. 

II  - Identificar a opalescência, observando o terço incisal. 

III- Estabelecer o valor ou luminosidade, através da observação do dente homólogo. 

IV - Determinar o matiz, dirigindo o olhar para a região cervical. 

 

a)II – III – I – IV b)III – IV – II – I          c) IV – II – III – I       d) I – II – III – IV 

 

33. O preparo em túnel forma uma cavidade dental, que pode ser restaurada com: 

I - Resina composta   II - Cimento de ionômero de vidro 

III - Resina composta “flow”  IV – Compômero 

V - Uma associação entre eles. 

 

a) V F V F F  b)V V F F V  c)V V V V V  d)V V V F F 

 

34. O hematoma é uma complicação que pode acontecer no pós–operatório das cirurgias 

orais. Sobre esse assunto, NÃO podemos afirmar: 

a) Sempre é originário de trauma nos vasos sanguíneos, durante o trans-

operatório. 

b) Tende à involução espontânea. 

c) Sua regressão pode ser acelerada, após as primeiras 72 horas, fazendo uso do calor 

úmido. 

d) Por representar um meio de cultura rico em proteínas, pode facilitar o 

desenvolvimento de microrganismos, originando um processo séptico. 

 

35.Sobre as características da resina composta, analise e julgue os itens abaixo : 

 I – As resinas micro-híbridas, por apresentarem elevado percentual de partículas 

inorgânicas, possuem alta resistência ao desgaste. 

II – Possuem coeficiente de expansão térmica superior ao da estrutura dental. 

III – Possuem baixa condutibilidade térmica. 

 

a) Apenas I e III estão corretas.  b)Apenas I está correta. 

c) Apenas II e III estão corretas.  d)Todas estão corretas. 

 

36. Os cimentos de ionômero de vidro do tipo I são usados para: 

a) Cimentação de próteses, núcleos e dispositivos ortodônticos. 

b) Selamento de cicatrículas e fissuras. 

c) Restaurações. 

d) Forramento ou base de restauração. 
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37. Sobre flúor, marque a VERDADEIRA:  

a) A exposição diária total a fluoretos deve ser em torno de 0,8 a 1mg F/ Kg.   

b) O gel de flúor tópico possuem ph básico. 

c) Os dentifrícios fluoretados são muito populares, mas não possuem realmente a 

capacidade de interferir na iniciação e progressão da lesão de cárie. 

d) Fluoreto de sódio, fluoreto de cálcio, ácido fluossilícico e fluossilicato de sódio 

são compostos recomendados pelo Ministério da Saúde na fluoretação das águas de 

abastecimento público. 

 

38. A concentração de flúor nos dentifrícios deve ser de: 

a) 0,05 – 0,08 %  b) 0,1 – 0,15 %         c)2 – 4 %  d)3 – 5 % 

 

39. Sobre fluorose, analise e julgue: 

I - Pode ser considerada uma hipoplasia de esmalte. 

II – É classificada como severa, quando está generalizada e afeta a forma do dente. 

III – Causada por ingestão excessiva e crônica de flúor, durante a fase de 

mineralização dos dentes. 

 

a) Apenas II e III estão corretas.  b) Apenas I está correta. 

c) Apenas I e II estão corretas.  d) Todas estão corretas. 

 

40. Sobre o cementoblastoma, NÃO podemos afirmar: 

a) A dor pode ou não estar presente. 

b) Geralmente, são lesões de crescimento rápido. 

c) A maioria ocorre na região de molares, na mandíbula. 

d) Raramente, os dentes decíduos estão envolvidos. 

 

41. O condiloma acuminado (verruga venérea) é considerado uma doença sexualmente 

transmissível, mas apresenta manifestações bucais. Sobre esse assunto, julgue: 

I - Os condilomas tendem a ser maiores que os papilomas, e são caracteristicamente 

múltiplos e aglutinados. 

II – O tamanho médio das lesões é de 5 cm. 

III – As lesões orais ocorrem, com mais freqüência, na mucosa labial , palato mole e 

freio da língua 

 

a) V F F  b) V F V  c)F V F  d)V V V 

 

42. Perda patológica de estrutura dentária causada por cargas oclusais biomecânicas, 

que resultam em flexão e ruptura do esmalte e da dentina cervical. São lesões com 

forma de cunha afiada, profundas, margens bem definidas, sendo que as lesões, ou parte 

delas, podem se localizar subgengivalmente. Muitas vezes, ocorrendo em um único 

dente. São características de: 

a) Abfração dentária   b)Erosão dentária    c)Atrito dentário      d)Abrasão dentária 
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43. Após um acidente ocupacional, com material pérfuro-cortante, o tempo de duração 

da quimioprofilaxia para HIV, quando bem tolerado, deverá ser de: 

a) 10 semanas  b)02 semanas  c)04 semanas  d)12 semanas 

 

44. Assinale a alternativa, que mostra a correlação mais comumente encontrada, entre o 

dente decíduo superior e a época de sua erupção. 

a) Canino decíduo – 10 meses.     b)Incisivo lateral decíduo – 05 meses. 

c) Primeiro molar decíduo – 16 meses.    d)Segundo molar decíduo – 18 meses. 
 

45. O Flúor é o 13º elemento mais abundante no solo e o 15º no mar. Apresenta grande 

afinidade pelos metais bi e tri valentes, como o manganês, ferro e cálcio, característica 

que favorece sua fixação nos organismos vivos. É o elemento quimicamente mais 

reativo de todos os íons carregados negativamente. Como consequência, nunca é 

encontrado na natureza em forma pura, mas sim em compostos: os fluoretos. Isolado, o 

flúor é um gás que possui odor irritante. 

 

Sobre o flúor, assinale a alternativa ERRADA: 

 

a) Os fluoretos são compostos químicos formados pela combinação com outros 

elementos, encontrados em toda parte: solo, ar, água, plantas e vida animal. Isto explica 

porque muitos alimentos contêm Flúor. 

b) A importância dos fluoretos no solo se dá ao fato da incorporação deste 

elemento aos alimentos, principalmente nas folhas de chá, inhame e mandioca. Os 

fertilizantes contendo flúor, 0,58 – 2,43%, não influenciam em sua concentração 

nos vegetais cultivados em solos fertilizados. 

c) Na ingestão, o sal de Flúor é rapidamente veiculado através da corrente sanguínea, 

ocorrendo uma deposição de íons fluoretos nos tecidos mineralizados: ossos e dentes, 

não havendo deposição nos tecidos moles. A parcela não absorvida, 90%, é eliminada 

normalmente pelas vias urinárias, ocorrendo também por meio das fezes, suor e fluidos 

gengivais. 

d) A efetividade do flúor sistêmico se deve à combinação de três fatores: o 

fortalecimento do esmalte pela redução da sua solubilidade perante o ataque ácido, 

inibindo a desmineralização; o favorecimento da remineralização; e a mudança na 

ecologia bucal pela diminuição do número e do potencial cariogênico dos 

microrganismos. 

 

46. Sobre o metabolismo do flúor, analise: 

 

I - Os compostos solúveis de flúor na água e alimentos quando ingeridos sofrem 

dissociação iônica em função do ácido clorídrico produzido no estômago. 

II- O íon fluoreto é absorvido em sua totalidade pela mucosa estomacal. Por intermédio 

do plasma sanguíneo o flúor circula por todo o organismo. 

III- Após três horas 70% do flúor é eliminado pela urina, 15% pelas fezes e 5% pelo 

suor. 

 

a) Apenas I está correta.   b) Apenas II está incorreta.  

c) Apenas II e III estão corretas d) todas estão corretas 
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47.  Analise as alternativas a seguir sobre o Gerenciamento Dos Resíduos De Serviços De 

Saúde. 

I- O gerenciamento dos RSS constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, 

planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o 

objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um 

encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a 

preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. 

II- Todo gerador deve elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - 

PGRSS, baseado nas características dos resíduos gerados estabelecendo as diretrizes de manejo 

dos RSS. 

 

a) Apenas I está correto.   b) Apenas II está correto.   

c) I e II estão corretos.    d) I e II estão errados. 

 

48. Sobre o acondicionamento dos resíduos de serviços de saúde, marque a alternativa 

VERDADEIRA. 

a) Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em saco constituído de material resistente a 

ruptura, baseado na NBR 9191/2000 da ABNT, respeitados os limites de peso de cada saco, 

sendo proibido o seu esvaziamento. 

b) Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à punctura, com 

tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados. 

c) Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material 

compatível com o líquido armazenado, resistentes, não rígidos, com tampa rosqueada. 

d) Os recipientes de acondicionamento existentes nas salas de cirurgia não necessitam de 

tampa para vedação. 

 

49. A Atenção Básica tem como fundamentos e diretrizes: 

a) Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação 

descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, 

nos condicionantes e determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele território 

sempre em consonância com o princípio da equidade. 

b) Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes 

e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do 

cuidado. 

c) Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na 

construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento 

dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde 

a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social. 

d)Todas estão corretas. 

 

50. De acordo com inúmeros pesquisadores, a esterilização das peças de mão se faz   necessária 

como única forma de eliminar os microorganismos presentes em seu interior, os quais podem 

ser transmitidos aos pacientes atendidos subsequentemente. Sobre esse processo, avalie: 

I- Antes da esterilização é necessária a realização de uma limpeza eficiente que pode ser 

conseguida através de lavagem em cuba ultra-sônica associada ao uso de desincrustantes, que 

conseguem limpar todos os resíduos das fendas e ranhuras inacessíveis à limpeza manual. Este 

procedimento deve ser utilizado somente para limpeza de instrumentais. 

II- O acionamento do Flush ou Bio-Sistem visando à desinfecção das tubulações do equipo e 

partes internas da peça de mão é um recurso que deve ser utilizado, quando disponível no 

equipo. O sistema consta de um segundo reservatório no qual é colocada solução com 500 ppm 

de Cloro. A solução desinfetante circula pelas tubulações, realizando a desinfecção das partes 

internas da peça de mão e interior das mangueiras de água. O Flush deve ser acionado por 
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aproximadamente trinta segundos com a ponta de alta rotação sobre a cuspideira. Caso o equipo 

não disponha desse sistema, um acionamento realizado apenas com a água dos reservatórios, já 

promoverá uma lavagem das tubulações, contribuindo para uma limpeza mecânica das mesmas 

e para redução do nível de contaminação. Após o uso do Flush é recomendável que se acione a 

ponta de alta rotação com água para a remoção de resíduos do desinfetante. Assim, se evita 

corrosão interna e danos às mangueiras que podem, com o tempo, sofrer ressecamento. 

a) Apenas I está correto.  b) Apenas II está correto.   

c) I e II estão corretos.               d) I e II estão errados. 

 




