UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ
DENTISTA PERIODONTISTA
NÍVEL SUPERIOR

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.
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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.
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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

www.universidadepatativa.com.br |

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.
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c. Elevador do ângulo da bocal
d. Masseter

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16___________________________________ _
Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) são
unidades de saúde destinadas ao atendimento
odontológico especializado no âmbito do Sistema Único
de Saúde, devendo realizar no mínimo, as seguintes
atividades:
I-Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção
do câncer bucal.
II–Terapias de tratamento contra o câncer bucal.
III-Periodontia especializada.
IV–Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros.
V-Cirurgia
oral
maior
envolvendo
prótese
bucomaxilofacial.
VI – Endodontia.
VII - Atendimento a portadores de necessidades especiais.
A respeito dos itens citados acima, estão corretos
somente:
a. I, II, III, IV,V e VI
b. I, III, IV, VI e VII
c. I, VI e VII
d. I, II, III, IV, V, VI e VII
QUESTÃO 17____________________________________
São indicações especificas do Método de Clark, exceto:
a. Localização radiográfica de dentes não irrompidos,
corpos estranhos e processos patológicos na maxila.
b. Localização radiográfica de pontos d reparo anatômico,
como forames incisivo e mentual, distinguindo-os, de
alterações periapicais.
c. Dissociação de raizes e condutos radiculares.
d. Localização radiográfica de dentes não irrompidos,
muito comum para terceiro molar inferior.
QUESTÃO 18__________________________________ __
O senhor Antonio chegou à clínica odontológica do
bairro na busca de solução para o seu hábito de ranger
os dentes durante o sono. Ao exame clínico, percebeu-se
o desgaste da face oclusal e borda incisal dos dentes e
uma evidente hipertrofia de um músculo. De acordo com
o contexto, qual seria esse músculo?
a. Pterigóideo lateral
b. Zigomático
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QUESTÃO 19__________________________________ __
Paciente, sexo masculino, 16 anos, procurou o serviço
odontológico relatando trauma no lábio inferior e
consequente aparecimento de uma pequena “bolinha”
na mucosa do mesmo lábio com duração já de três
semanas. Nos primeiros dias, a lesão regrediu
espontaneamente, porém, a partir da segunda semana,
a lesão tornou-se persistente. Ao exame clínico,
observou-se pequeno crescimento em forma de bolha
bem delimitada. Qual o possível diagnóstico?
a. Fibroma
b. Hemangioma
c. Mucocele
d. Cisto sebáceo
QUESTÃO 20_____________ ______________________
Gengiva apresentando eritema localizado e pouco
visível, com leve edema e sangramento mínimo na
sondagem. Essas características evidenciam:
a. Gengiva saudável
b. Gengivite leve
c. Gengivite moderada
d. Gengivite grave
QUESTÃO 21___________________________________ _
Respeitando os princípios de S. Cohen, qual seria a
forma da abertura coronária indicada para um
tratamento endodôntico de um elemento 43 de coroa
hígida e com comprometimento endoperiodontal?
a. Quadrada de tamanho reduzido.
b. Triangular de ângulos vivos, com menor ângulo voltado
para a incisal.
c. Triangular, sendo próximo de um triângulo isósceles.
d. Ovalada.
QUESTÃO 22___________________________ _______
Paciente, sexo masculino, 60 anos, teve instalado alguns
implantes com coroas em porcelana na mandíbula. Após
algum tempo, observou-se que os dentes antagonistas
aos dentes implantados, apresentaram-se doloridos e
com mobilidade. Qual seria a principal ação para
prevenir esse problema?
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a. Ajustar os contatos oclusais do paciente, deixando os
dentes implantados em infra-oclusão.
b. Substituir as coroas em porcelana por coroas metálicas,
caso não sejam necessárias coroas estéticas.
c. Simplesmente tratar uma possível periodontite
idiopática dos dentes amolecidos.
d. Não existe uma medida a ser tomada, visto que o
paciente é idoso.
QUESTÃO 23___________________________________ _
Paciente apresentando dente 27 com raízes divergentes
e acima do nível do seio maxilar, qual seria o
procedimento mais indicado na prevenção de possíveis
acidentes durante a exodontia?
a. Rizotomia e sepultamento radicular.
b. Exodontia utilizando somente o fórceps 18L
c. Osteotomia prévia buscando o seqüestro das raízes.
d. Seccionamento dental e remoção dos fragmentos com
movimentos delicados.
QUESTÃO 24________________________________ ____
Paciente, sexo feminino, 25 anos, relatando ter vida
estressante, apresenta aspecto gengival com crateras
nas papilas com pseudomembranas, odor fétido,
sangramento espontâneo. Diante do exposto, qual seria
o diagnóstico mais adequado?
a. Candidose
b. Periodontite crônica
c. Gengivite ulcerativa
d. Pericoronarite aguda
QUESTÃO 25___________________________________ _
Qual característica descrita abaixo diferencia uma
gengivite de uma periodontite?
a. Migração do epitélio juncional em direção apical.
b. Sangramento ao uso da sonda.
c. Retração gengival.
d. Perda da forma da linha de contorno da gengiva.
QUESTÃO 26_________________________________ ___
Alguns fatores podem ser evidenciados e considerados
indispensáveis no estudo da evolução da gengivite para
a periodontite, exceto:
a. Resposta imune do hospedeiro.
b. Hábitos de higiene do paciente.
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c. Presença de dentes tratados endodonticamente.
d. Virulência dos microrganismos envolvidos.
QUESTÃO 27___________________________________ _
As gengivites puberal, gravídica, associada ao
ciclomestrual e climatérica são consideradas:
a. Moduladas pelo estresse.
b. Moduladas por hormônios.
c. Sempre apresentam os
microrganismos mais
virulentos.
d. Sempre causam danos irreversíveis.
QUESTÃO 28____________ ______________________
Marque a alternativa que mostra a dupla de
medicamentos que podem com seu uso, aumentar o
volume gengival:
a. Heparina e Clavulonato.
b. Clavulonato e Fenitoína.
c. Carbocisteína e Diidropiridina.
d. Fenitoína e Diidropiridina.
QUESTÃO 29___________________________________ _
Em relação aos possíveis danos causados ao periodonto
pela confecção e uso de próteses dentais, NÃO é correto
afirmar que:
a. Na moldagem realizada com a utilização de fio retrator,
além do trauma mecânico, a substância que é utilizada
para embeber o fio, quando não controlado o tempo,
pode causar danos posteriormente.
b. Independente do número e qualidade do periodonto
dos dentes superiores, a melhor indicação para a
mandíbula é sempre uma prótese do tipo fixa sobre
implantes.
c. O uso de dispositivos de encaixe de precisão em
prótese parcial removível, quando mal projetados, pode
resultar em forças danosas ao periodonto e inclusive
resultar em perda dos elementos dentários
remanescentes.
d. O uso de próteses fixas mal adaptadas nos seus
términos, pode resultar no acúmulo de placas bacterianas
e com isso, comprometer o periodonto, mesmo quando
utilizado um cimento do tipo fosfato de zinco para
cimentação.
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QUESTÃO 30___________________________________ _
Tem-se listadas abaixo, algumas medidas coerentes para
evitar o comprometimento periodontal após a instalação
de próteses fixas. Dentre esses itens listados, qual deles
não é indicado?
a. Usar preparos protéticos supra-gengivais.
b. Usar espaçadores entre o gesso do troquel e a
infraestrutura metálica no processo de fabricação desta.
c. Usar ligas metálicas áureas em contato com tecido
gengival.
d. Dispensar em qualquer circunstancia, o uso do
procedimento de aumento de coroa clínica em dentes
que receberão preparos protéticos, evitando assim a
alteração do periodonto.

________________________________
Assinatura do Candidato
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