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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 

 
 

QUESTÃO 1___________________________________  __                                                                                       
Assinale a opção que contém os instrumentos de 
planejamento da Regionalização, defendido no pacto 
pela saúde 2006: 
a. O PDR (Plano Diretor de Regionalização), o Plano 
Plurianual e a PPI (Programação Pactuada e Integrada da 
Atenção em Saúde). 
b. O Plano Municipal de Saúde, a PPI (Programação 
Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde) e o PDI 
(Plano Diretor de Investimento). 
c. O Plano municipal de Saúde, o Plano Plurianual e o PDR 
(Plano Diretor de Regionalização). 
d. O PDR (Plano Diretor de Regionalização), o PDI (Plano 
Diretor de Investimento) e a PPI (Programação Pactuada e 
Integrada da Atenção em Saúde). 
 
QUESTÃO 2________________  _____________________ 
Sobre o financiamento do Sistema Único de Saúde, 
especificamente sobre o financiamento com recursos 
federais que é organizado e transferido em blocos de 
recursos, é incorreto afirmar que: 
a. O bloco de financiamento para a Atenção Básica é 
dividido em dois componentes: o Piso da Atenção Básica e 
Piso da Atenção Básica Variável.  O Piso de Atenção Básica 
- PAB consiste em um montante financeiro destinado ao 
custeio de estratégias específicas desenvolvidas no 
âmbito da Atenção Básica em Saúde. O Piso da Atenção 
Básica Variável - PAB Variável consiste em um montante 
de recursos financeiros, que agregam as estratégias 
destinadas ao custeio de ações de atenção básica à saúde.   
b. No bloco de financiamento para a Atenção Básica de 
média e alta complexidade, os recursos correspondentes 
ao financiamento dos procedimentos relativos à média e 
alta complexidade em saúde compõem o Limite 
Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 
Hospitalar do Distrito Federal, dos Estados e dos 
Municípios. 
c. No bloco de financiamento da Vigilância em Saúde, o 
Limite Financeiro da Vigilância em Saúde é composto por 
dois componentes: da Vigilância Epidemiológica e 
Ambiental em Saúde e o componente da Vigilância 
Sanitária em Saúde. 

 
 
 
d. No bloco de financiamento para a Assistência 
Farmacêutica, a Assistência Farmacêutica será financiada 
pelos três gestores do SUS devendo agregar a aquisição 
de medicamentos e insumos e a organização das ações de 
assistência farmacêutica necessárias, de acordo com a 
organização de serviços de saúde. 

 
QUESTÃO 3___________________________________  __ 
Sobre a Constituição Federal de 1988, é correto afirmar: 
a. 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: descentralização, participação da comunidade 
e atendimento integral, com prioridade para as atividades 
curativas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 
b. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que não visem à 
redução do risco da doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
c. Ao sistema único de saúde compete, além de outras 
atribuições, colaborar na proteção do meio ambiente, 
nele compreendido o do trabalho. 
d. As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 
convênio, não tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

 
QUESTÃO 4__________________________________  ___ 
Não é um princípio do SUS, de acordo com a Lei 
8080/90:  
a. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 
b. A integralidade de assistência. 
c. A divulgação de informações quanto ao potencial dos 
serviços de saúde e sua utilização pelo usuário. 
d. A centralização política  administrativa,  com  direção 
única no Governo Federal. 
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QUESTÃO 5__________________________________ __ _ 
Sobre a Lei 8.142/90, que dispõe sobre a participação da 
comunidade na Gestão do SUS, é verdade afirmar que:  
a. Dispõe apenas sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e dá outras 
providências. 
b. Para receberem os recursos os municípios deverão 
contar com o Fundo de Saúde, o Conselho de Saúde, o 
Plano de Saúde, os Relatórios de Gestão, a contrapartida 
de recursos para a saúde no orçamento e a implantação 
prevista da Comissão do PCCS. 
c. A Conferência de Saúde e os Conselhos de Saúde não 
são instâncias colegiadas. 
d. O Conselho de Saúde atua na avaliação da situação de 
saúde e propõe as diretrizes para a formulação da política 
de saúde nos níveis correspondentes. 

 
QUESTÃO 6____________________________________  _ 
Sobre a Norma Operacional da Assistência à Saúde – 
NOAS-SUS 01/2002, não é verdade afirmar que: 
a. Amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção 
Básica;  
b. Estabelece o processo de regionalização como 
estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de 
busca de maior equidade. 
c. Cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade 
de gestão do Sistema Único de Saúde. 
d. É aprovada pela Lei nº 373, de 27 de fevereiro de 2002. 
 
QUESTÃO 7____________________________________  _ 
Em relação à participação complementar do setor 
privado, avalie os itens abaixo. 
I.Na organização dos serviços de saúde, a preferência 
deve ser dada aos serviços públicos já existentes, além de 
serem consideradas as possibilidades de sua ampliação. 
II.Na necessidade de participação do setor privado, as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão 
preferência para participar do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
III.Atualmente é vetada a atuação do setor privado na 
prestação de serviços de saúde pelo SUS. 
IV.Quando as suas disponibilidades forem insuficientes 
para garantir a cobertura assistencial à população de uma 
determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços 
ofertados pela iniciativa privada. 
 

 
Marque o item correto. 
a. Apenas o item I está correto 
b. Apenas o item III está correto 
c. Apenas os itens I e II estão corretos 
d. Apenas os itens I, II e IV estão corretos       
 
QUESTÃO 8___________________________________  __ 
São características da Atenção Básica, EXCETO: 
a. Acesso fácil, garantindo ser o primeiro recurso de saúde 
identificado pela população. 
b. Prestar serviço de saúde ao usuário ao longo do tempo. 
c. Garantir encaminhamento aos cuidados secundários e 
terciários quando necessário. 
d. Garantir atendimento em equipe multidisciplinar sem 
área definida.   

 
QUESTÃO 9____________________________________  _ 
Para possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços 
de saúde de qualidade e resolutivos, a Unidade Básica de 
Saúde deve implantar o acolhimento. Em relação ao 
acolhimento avalie os itens abaixo. 
I.Acolhimento é uma ferramenta que tem como finalidade 
receber e ouvir todas as pessoas que procuram os 
serviços de saúde. 
II.Sua função é garantir atendimento médico a todos os 
usuários. 
III.É uma ferramenta a ser utilizada apenas pelos 
profissionais de nível superior da UBS. 
Marque o item correto. 
a. Apenas o item I está correto 
b. Apenas o item II está correto 
c. Apenas o item III está correto 
d. Os itens I, II e III estão corretos 

 
QUESTÃO 10___________________________________  _ 
Sobre o princípio da Regionalização avalie os itens 
abaixo e marque o item ERRADO? 
a. Garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e 
serviços de saúde. 
b. Como os serviços de saúde passam a ser regionalizados, 
reduz a equidade. 
c. Garantir a integralidade na atenção à saúde por meio 
da organização de redes de atenção à saúde integradas. 
d. Potencializar o processo de descentralização. 
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QUESTÃO 11___________________________________  _ 
Hoje, a participação comunitária em saúde é 
principalmente um canal importante de relação entre o 
Estado, os trabalhadores e a sociedade na definição e no 
alcance de objetivos setoriais de saúde. Em relação à 
participação social avalie os itens abaixo. 
I.A Lei n. 8.080/90 dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. 
II.O Conselho de Saúde é composto por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários. 
III.A Conferência Nacional de Saúde deve ocorrer a cada 
dois anos ou de forma extraordinária quando convocado 
pelo Poder Executivo ou pelo Conselho de Saúde. 
IV.As Conferências de Saúde têm como atribuição legal 
propor diretrizes para a formulação de políticas de saúde, 
a partir da análise da situação de saúde. 
Marque o item correto. 
a. Apenas I e II estão corretos 
b. Apenas II e IV estão corretos 
c. Apenas I, II e III estão corretos 
d. Apenas I, III e IV estão corretos 

 
QUESTÃO 12___________________________________  _ 
Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização 
(PNH) busca colocar em prática os princípios do SUS no 
cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças 
nos modos de gerir e cuidar. Ela traz como princípio a 
autonomia e protagonismo dos sujeitos. De acordo com 
esse principio, dentre os itens abaixo marque o que 
melhor o define. 
a. Os usuários não são só pacientes, os trabalhadores não 
só cumprem ordens: as mudanças acontecem com o 
reconhecimento do papel de cada um. Um SUS 
humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã 
de direitos, valoriza e incentiva sua atuação na produção 
de saúde. Defende a ampliação da vontade das pessoas 
envolvidas, que compartilham responsabilidades. 
b. Reconhecer o que o outro traz como legítima e singular 
necessidade de saúde, tem como objetivo a construção 
de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as 
equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuário com sua 
rede. 
c. Reconhecer que as diferentes especialidades e práticas 
de saúde podem conversar com a experiência daquele  

que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir 
saúde de forma mais corresponsável. 
d. Criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, 
que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no 
processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre 
as pessoas. 
 
QUESTÃO 13___________________________________  _ 
São características do processo de trabalho das equipes 
de Atenção Básica, EXCETO: 
a. Atuar sem área definida para aumentar o acesso 
universal da população ao sistema de saúde. 
b. Realização de primeiro atendimento às urgências 
médicas e odontológicas. 
c. Desenvolvimento de ações educativas que possam 
interferir no processo de saúde-doença da população. 
d. Desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos 
de risco e fatores de risco com a finalidade de prevenir o 
aparecimento ou a manutenção de doenças e danos 
evitáveis. 
 
QUESTÃO 14__________________________________    _   
O senhor Antônio tomou conhecimento das leis que 
regem a atenção à saúde no Brasil. Aprendeu que, 
segundo a Lei 8080/90 que criou o Sistema Único de 
Saúde baseado na nova Constituição de 1988, há vários 
dispositivos que regulamentam a saúde. Das alternativas 
abaixo, a que apresenta uma exceção é: 
a. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família 
e da sociedade como um todo. 
b. O Estado deve assegurar acesso universal e igualitário 
às ações e aos serviços de saúde para sua promoção, 
proteção e recuperação. 
c. A iniciativa privada poderá, em caráter prioritário, 
participar do Sistema Único de Saúde (SUS). 
d. A saúde é um direito fundamental do ser humano. 
 
QUESTÃO 15___________________________________  _ 
No Brasil, as ações e serviços públicos de saúde 
constituem uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único que tem como meta: 
a. O atendimento exclusivamente preventivo. 
b. Apenas ações de promoção da saúde. 
c. Apenas ações de prevenção secundária. 
d. O  atendimento  integral,  com  prioridade   para   as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 



UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ 
DENTISTA ENDODONTISTA 

NÍVEL SUPERIOR  

 

www.universidadepatativa.com.br |                    PREFEITURA MUNICIPAL DA PEDRA – PE 
                                                                         CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2011  

4 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

QUESTÃO 16___________________________________  _ 
Diversas técnicas para remoção de material obturador 

do canal radicular durante o retratamento endodôntico 

incluem o uso de instrumentos manuais e rotatórios, 

associados ou não a solventes. A remoção da guta 

percha é mais facilmente obtida com: 

a. Xilitol 

b. E.D.T.A 

c. Halonato 

d. Clorofórmio 

 
QUESTÃO 17____________________________________ 
A terapia pulpar indireta consiste em previnir uma 
exposição acidental  ou mecânica da polpa durante um 
ato operatório  da remoção da cárie. Em que item essa 
terapia esta indicada? 
a. Lesão profunda 
b. Exposição pulpar 
c. Dor espontânea 
d. Mobilidade 
 
QUESTÃO 18____________________________________ 
Em dentes decíduos, a pulpotomia está indicada nos 
seguintes casos, EXCETO: 
a. Em casos de pulpite em dentes com rizogenese 
incompleta. 
b. Ausência de lesão apical. 
c. Dentes com dores espontâneas que não cessam com 
analgésico. 
d. Dentes que apresentam exposição pulpar por cárie. 

 
QUESTÃO 19___________________________________  _ 
Sobre a pasta Guedes Pinto, é INCORRETO afirmar: 
a. É composta pela associação de três fármacos: ricofort, 
iodofórmio e paramonoclorofenol. 
b. É formada  pela  base  de  clorofenicol,  tetraciclina  e 
óxido de zinco. 
c. É uma pasta insolúvel em água   e  de  fácil  remoção  e 
inserção. 
d. O  seu  componente  mais  citotóxico  é  o 
paramonoclorofenol. 

 
 
QUESTÃO 20____________________________________ 
Relacione as colunas abaixo e assinale a alternativa 
correta: 
1. Pulpite focal reversível 
2. Pulpite aguda 
3. Pulpite crônica 
4. Esclerose pulpar 
( )A morte pulpar ocorre em curto lapso de tempo. A 
polpa não se comunica com o meio exterior, o desfecho 
da inflamação dá-se rapidamente e os fenômenos de 
pericimentite são mais perigosos. 
(   )É aquela em que os fenômenos inflamatórios instalam-
se com lentidão, sobrevindo tardiamente a mortificação 
pulpar. 
(   )Consiste numa ligeira inflamação da polpa na tentativa 
de se defender contra o agente agressor. a inflamação 
pode regredir sem deixar estigmas, desde que seja 
eliminado a causa que a motivou. 
(  )A esclerose pulpar é comum em dentes idosos. Pode-se 
notar uma calcificação em toda extensão do tecido 
esclerosado, ou localizada em determinados sítios. 
a. 2- 3 –1- 4 
b. 1 -2- 3- 4  
c. 2- 3- 4- 1 
d. 3 -2 -1- 4 

 
QUESTÃO 21___________________________________  _     
A técnica que preconiza tomadas radiográficas com 
variações na incidência do ângulo horizontal dos raios X, 
é : 
a. Técnica de Le Master 
b. Técnica do paralelismo 
c. Técnica de Clarck 
d. Técnica da bissetriz 

 
QUESTÃO 22____   ____________________________  
Quando não conseguimos conter o exsudato persistente 
por meio de medicação intracanal e medicação 
sistêmica, realizamos: 
a. Curetagem com alisamento apical 
b. Apicectomia 
c. Apicectomia com retrobturação 
d. Obturação   do  canal   radicular  simultânea  ao  ato 
cirúrgico. 
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QUESTÃO 23___________________________________  _ 
Classificado como um composto halogenado, o 
hipoclorito de sódio é encontrado nas seguintes 
formulações: líquido de Dakin, solução de Milton, soda 
clorada e água sanitária. Assinale a alternativa correta: 
1.  Líquido de Dakin                        
2. Solução de Milton                      
3.  Soda Clorada                              
4. Água sanitária                             
(   ) Solução de hipoclorito      de sódio entre 4% e 6 %. 
(   ) Solução de hipoclorito de sódio a 1%. 
(   ) Solução de hipoclorito de sódio a 2-2.5%. 
(    ) Solução de hipoclorito de sódio a 0,5%. 
a. 1- 2- 3- 4 
b. 3 -2 4 -1   
c. 3 -2 – 1- 4 
d. 2 -3- 4- 1 

 
QUESTÃO 24________________________________  ____ 
Alteração inflamatória pulpar que caracteriza-se por 
dores  provocadas por substancias  ácidas, açucaradas e 
principalmente pelo frio. A dor é de curta duração, 
localizada, intermitente e cede com o uso de 
analgésicos. Nesta fase, removendo-se o agente irritante 
(cárie ou trauma), o tratamento da polpa é conservador: 
a. Alteração inflamatório crônica. 
b. Alteração inflamatória reversível. 
c. Alteração inflamatória irreversível. 
d. Alteração inflamatória de transição. 

 
QUESTÃO 25___________________________________  _ 
Sobre a obturação do canal radicular, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a. O propósito da obturação é selar toda a extensão da 
cavidade endodôntica, desde a sua abertura coronária até 
o seu término apical. 
b. Qualquer  espaço  vazio entre material obturador e 
parede dentinária pode servir de recipiente à líquidos 
orgânicos que podem advir da região apical ou lateral  
funcionando como substrato às bactérias residuais e ou 
sepultadas nos túbulos dentinários, reentrâncias, canais 
recorrentes, etc. 
c. Presença de bolhas na obturação poderia impedir a tão 
almejada obturação tridimensional, permitindo contudo, 
acesso dos microrganismos residentes nos túbulos ao 
eventual substrato contido no canal. 

 
d. Quando a conicidade adequada não é conseguida não 
há  risco na  diminuição na eficiência da desinfecção e 
limpeza, além de não ter condições técnicas da adequada 
obturação. 
 
QUESTÃO 26_________________________________  ___ 
Paciente sofreu traumatismo dento-alveolar que 
resultou em necrose pulpar e abcesso periapical agudo e 
necessita submeter-se a tratamento endodôntico do 
elemento 21. A.O.D tem 25 anos, é do sexo masculino, 
relata ter febre reumática e não é alérgico a nenhum 
medicamento. O procedimento que o cirurgião dentista 
deve realizar é: 
a. Evitar o uso de antibióticos, pois a profilaxia é 
desnecessária para tratamento endodôntico. 
b. Prescrever amoxicilina – 50 mg/Kg de peso corporal, via 
oral, 1 hora antes do procedimento. 
c. Prescrever amoxicilina – 500 mg/Kg de peso corporal, 
via oral, 1 hora antes do procedimento. 
d. Prescrever cloranfenicol – 500 mg/Kg de peso corporal, 
via oral, 1 hora antes do procedimento. 

                                                                                                        
QUESTÃO 27___________________________________  _ 
Dr. José ao examinar um paciente e observar o seu 
exame de radiografia periapical, detectou a necessidade 
de aumentar a coroa clínica de um dente para 
isolamento absoluto visando um tratamento 
endodôntico, percebeu uma boa faixa de gengiva 
inserida e ausência de envolvimento intraósseo.  
Descartada a hipótese de comprometimento estético, o 
mais coerente procedimento para o tratamento é: 
a. Extrusão ortodôntica rápida 
b. Retalho reposicionado apicalmente 
c. Gengivectomia 
d. Extrusão ortodôntica lenta 
 
QUESTÃO 28____   _____________________________  
Como podemos compreender o termo anacorese? 
a. É o estado de atração  de  microrganismos  para 
formação de sua colônia e pode ser entendida como a 
capacidade do tecido inflamatório "captar" bactérias 
circulantes na corrente sanguínea. 
b. É  o  estado  de  competição  entre  microrganismos 
diferentes, como a concorrência que há entre bactérias e 
fungos. 
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c. É   o  processo  modulado  por  antibióticos  de 
desorganização das colônias bacterianas. 
d. É a complicação de uma infecção bacteriana por uma 
infestação parasitária em estado de simbiose. 

 
QUESTÃO 29_________________________________  ___ 

De acordo com Schilder (1982) o conceito de 
recapitulação é: 
a. Refazer o percurso do conduto após o uso do MTA em 
caso de acidentes. 
b. Voltar frequentemente   ao   comprimento  de  trabalho 
com o conhecido instrumento de memória. 
c. É utilizar o cone principal em uma radiografia periapical 
prévia, revendo e ajustando o comprimento necessário 
para o mesmo, durante a obturação do conduto. 
d. Resgatar possíveis detritos  que  foram  originados  nos 
processos infecciosos de periápice, utilizando irrigação 
copiosa com soro fisiológico. 
 
QUESTÃO 30___________________________________  _                                                                       
Os micro-organismos e seus produtos metabólicos são 
considerados os responsáveis pelas doenças pulpares e 
periapicais. Desse modo, a completa desinfecção do 
sistema de canais radiculares é essencial para o sucesso 
do tratamento endodôntico. Para o processo de 
irrigação resultar em sucesso, deve-se utilizar: 
a. Clorexidina a 0,02% nos processos de necrose, é o 
produto mais indicado. 
b. Hipoclorito a 5% nas biopulpectomias e excluir a 
hipótese do uso da clorexidina para evitar 
manchamentos. 
c. Uma mistura de peróxido de hidrogênio a 2%, ácido 
peracético a 2% e dicloroisocianorato (NaDCC) a 1%, 
todos tamponados e estabilizados com ácido cítrico a 
10%. 
d. Hipoclorito de sódio com a concentração mínima de 
2,5% ou clorexidina a 2% nas necroses. 
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