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c. Secretaria de Políticas de Saúde
d. Ministério da Saúde

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
QUESTÃO 1___________________________________ __
A responsabilidade do Poder Público em relação à
saúde:
a. É exclusiva.
b. É privativa.
c. É concorrente.
d. Não exclui o papel da família, da comunidade e
dos próprios indivíduos.
QUESTÃO 2________________ _____________________
É uma instância colegiada do Sistema Único de Saúde:
a. Ministério da Saúde
b. Fundo Municipal de Saúde
c. Conferência de Saúde
d. Secretaria de Assistência à Saúde
QUESTÃO 3___________________________________ __
É um princípio normativo da Economia da Saúde
referente à produção dos bens e serviços que a
sociedade mais valoriza, ao menor custo possível. É
determinada mediante a relação por quociente entre os
resultados obtidos e o valor dos recursos empregados. É
um conceito estritamente econômico e relativo,
derivado da escassez dos recursos e vinculado à fase de
produção dos bens e serviços. O texto se refere a:
a. Efetividade
b. Equidade
c. Efetividade Econômica
d. Eficiência
QUESTÃO 4________________________________
__
Após a extinção do INAMPS, seus servidores ocupantes
de cargos efetivos passaram a integrar os quadros do(a):
a. Instituto Nacional de Serviço Social
b. Ministério da Saúde
c. Secretaria Estadual de Saúde
d. Secretaria Municipal de Saúde
QUESTÃO 5__________________________________ __ _
Nos Municípios não habilitados, a gestão do SUS cabe
à(ao):
a. Secretaria Estadual de Saúde
b. Secretaria Municipal de Saúde
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QUESTÃO 6____________________________________ _
As três dimensões do Pacto pela Saúde, estabelecidas
pela PT/GM/MS nº 399 de 22 de fevereiro de 2006, são:
a. Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de
Gestão.
b. Pacto de Atenção Básica, Pacto de Vigilância
Epidemiológica e o Pacto Social.
c. Pacto de Responsabilidade Sanitária, Pacto Fiscal e o
Pacto Federativo.
d. Pacto de Indicadores, Pacto da Qualidade de Vida,
Pacto Gerencial.
QUESTÃO 7____________________________________ _
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços
privados contratados ou conveniados que integram o
Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de
acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da
Constituição Federal. Assim sendo, é incorreto afirmar
que os princípios a serem obedecidos são:
a. O direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua
saúde.
b. A integralidade de assistência, entendida como um
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos
para cada caso em todos os níveis de complexidade do
sistema.
c. A igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos
ou privilégios de qualquer espécie.
d. A não descentralização político-administrativa, com
direção única em cada esfera de governo.
QUESTÃO 8___________________________________ __
A respeito do processo de regionalização em saúde,
como estratégia de organização da assistência à saúde,
marque a opção correta:
a. O Plano Diretor de Regionalização (PDR), proposto na
NOAS/SUS/01, prevê a reorganização dos distritos
sanitários, no âmbito do espaço territorial dos municípios
habilitados, no mínimo, na modalidade de gestão plena
do sistema municipal de saúde.
b. Constitui objetivo central da NOAS/SUS/01 promover a
equidade na alocação de recursos e no acesso da
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população às ações e aos serviços de saúde em todos os
níveis de atenção.
c. Compete aos municípios, em parceria com as
secretarias estaduais de saúde, a programação das ações
de saúde de baixa e média complexidade; ao gestor
federal compete a responsabilidade pela gestão da
política de alta complexidade, incluindo-se a definição de
prioridades assistenciais e programação de ações de alta
complexidade, visto que a maioria dos municípios
brasileiros não conta com tais serviços.
d. A NOAS/SUS/01 estabelece que o gestor federal deve
desempenhar papel fundamental na garantia do acesso
da população aos serviços não disponíveis em seu
município de residência.

QUESTÃO 11___________________________________ _
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. Abordar todos os problemas de saúde do usuário, até
mesmo os identificados por especialistas focais.
d. Garantir atendimento em equipe multidisciplinar sem
área definida.

QUESTÃO 9____________________________________ _
Considerando a Programação Pactuada e Integrada da
Assistência à Saúde (PPI),
assinale a alternativa
INCORRETA:
a. A PPI municipal deve ser instituída conforme as metas
propostas pelo Ministério da Saúde e o teto financeiro do
estado.
b. A PPI deve definir e quantificar as ações de saúde para
a população residente.
c. Um dos objetivos da PPI é fornecer subsídios para os
processos de regulação do acesso aos serviços de saúde.
d. A PPI possibilita a definição dos limites financeiros para
a assistência de média e alta complexidade.

QUESTÃO 12___________________________________ _
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___________________________________ _
O Pacto pela Saúde/2006 promove a consolidação do
SUS e na estruturação de prioridades, o Pacto pela Vida
estabelece para a Saúde do idoso:
1. Promoção do envelhecimento ativo e saudável.
2. Atenção integral e integrada à saúde de pessoa idosa.
3. Estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade
da atenção.
4. A implantação de serviços de atenção domiciliar.
5. O acolhimento preferencial em unidades de saúde
respeitando o critério de risco.
Pode-se afirmar que a quantidade de itens corretos é
igual a:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 5

QUESTÃO 13___________________________________ _
De acordo com a Política Nacional da Atenção Básica,
avalie os itens abaixo.
I. Abrange a promoção, a proteção da saúde e a
prevenção de agravos.
II. Ações de diagnóstico, tratamento e reabilitação são de
responsabilidade da atenção secundária.
III. Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa
densidade.
IV. As Equipes de Saúde da Família devem resolver os
problemas de saúde de maior frequência e relevância em
seu território.
Marque o item correto:
a. Apenas os itens I e II estão corretos
b. Apenas os itens I e III estão corretos
c. Apenas os itens II e III estão corretos
d. Apenas os itens I, III e IV estão corretos
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QUESTÃO 14___________________________________ _
A Política Nacional de Humanização tem como princípios
norteadores:
I.Construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos
II.Fortalecimento
de
trabalho
em
equipe
multiprofissional.
III.Desvalorização da dimensão subjetiva e social.
IV.Compromisso com a hierarquização das relações de
trabalho entre os profissionais da equipe.
Marque o item correto.
a. Apenas I e II estão corretos
b. Apenas II e IV estão corretos
c. Apenas I, II e IV
d. Apenas II, III e IV estão corretos
QUESTÃO 15___________________________________ _
Na prática, a Política Nacional de Humanização (PNH)
busca como resultado, EXCETO:
a. Redução de filas e do tempo de espera, com ampliação
do acesso.
b. Atendimento por ordem de chegada dos usuários nas
unidades básicas de saúde.
c. Implantação
de modelo
de
atenção
com
responsabilização e vínculo.
d. Valorização do trabalho na saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16___________________________________ _
Assinale o item que indica doenças virais que
apresentam risco de transmissão no consultório
odontológico:
a. Aids, Hepatite B e Hepatite C.
b. Tuberculose, Sífilis e Aids.
c. Aids, Hepatite A e Tuberculose.
d. Gripe, Herpes simples e Candidíase.
QUESTÃO 17___________________________________ _
Com relação aos meios de transmissão do HIV, podemos
dizer que:
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a. Tem alta capacidade de contágio mesmo através de
material esterilizado.
b. A saliva é considerada como um importante meio de
transmissão.
c. Todos os cuidados de prevenção devem ser
exclusivamente aplicados quando se realiza atendimento
de pacientes com aspecto de saúde debilitada.
d. Tem-se no sangue e derivados o meio mais propício
para o vírus ser transmitido.
QUESTÃO 18___________________________________ _
Em meio a um atendimento odontológico, a(o) auxiliar
de consultório dentário necessita atender uma chamada
telefônica inadiável. Para isso, do ponto de vista
sanitário, é mais coerente:
a. Atender normalmente e em seguida lavar as mãos,
mesmo estando de luvas.
b. Tirar a luva da mão que vai pegar no telefone e em
seguida voltar a calçar a luva que foi tirada, evitando
assim o desperdício
c. Retirar o par de luvas, lavar as mãos, atender o
telefone, voltar a lavar as mãos e calçar um novo par de
luvas.
d. O método mais simples e coerente é utilizar um
lencinho de papel e pegar no telefone com auxilio dessa
importante barreira de proteção.
QUESTÃO 19___________________________________ _
Os itens abaixo indicam partes do consultório
odontológico que apresentam superfícies passíveis de
contaminação e de difícil descontaminação, por isso
devem ser cobertas, exceto:
a. Alças e interruptor do foco de luz.
b. Pontas de alta e de baixa rotação.
c. Bandejas e cuspideira.
d. Tubo, alça e disparador do raio X.
QUESTÃO 20___________________________________ _
Para mais adequada eliminação de germes e bactérias
das pontas de alta e baixa rotação, devemos:
a. Esterilizar.
b. Deixar mergulhados em água sanitária.
c. Flambar.
d. Lavar com água oxigenada a 30%.
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QUESTÃO 21___________________________________ _
O conjunto básico de instrumentos para exame clínico
em odontologia é:
a. Sonda exploradora, espelho plano e tesoura curva.
b. Sonda periodontal, espelho plano e pinça.
c. Sonda milimetrada, espelho plano e porta-agulha
d. Sonda exploradora, espelho plano e Pinça.
QUESTÃO 22__________________________________ __
Paciente chega ao consultório dentário para exodontia
do elemento 18. Qual o fórceps indicado?
a. 18L
b. 18R
c. 17
d. 150
QUESTÃO 23_____ ______________________________
O dentista necessita de uma radiografia do dente
primeiro molar inferior esquerdo de um paciente. Que
número representa esse dente?
a. 46
b. 47
c. 36
d. 37
QUESTÃO 24________________________________ ____
São atribuições do auxiliar de consultório dentário,
exceto:
a. Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e
instrumentos utilizados.
b. Preparar e organizar o instrumental e materiais
(sugador, espelho, sonda, etc.) necessários para o
trabalho.
c. Sob supervisão, realizar procedimentos de prevenção
como aplicação de flúor, vernizes fluoretados, preparo
cavitário e dessensibilizantes.
d. Agendar o paciente e orientá-lo ao retorno e à
preservação do tratamento.
QUESTÃO 25___________________________________ _
Com relação ao código de ética, no que diz respeito ao
sigilo profissional, podemos afirmar que:
a. Os profissionais devem manter sigilo somente sobre as
informações
relatadas pelo
paciente
e
não
necessariamente sobre as informações percebidas pelo
profissional.
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b. Toda e qualquer informação pode ser divulgada desde
que não sejam publicadas as fotos do paciente.
c. Em hipótese alguma as informações e imagens do
paciente podem ser utilizadas para outros fins que não
seja para o próprio tratamento.
d. As informações relativas ao paciente podem ser
utilizadas e apresentadas ao meio científico desde que
permitidas e expressamente autorizadas pelo paciente e
sempre no intuito de contribuir com a ciência.
QUESTÃO 26_________________________________ ___
Dos itens a seguir, qual apresenta somente itens
obrigatórios e imprescindíveis da paramentação do
auxiliar de consultório dentário, para o momento do
atendimento clínico de uma raspagem periodontal, por
exemplo?
a. Óculos de proteção, jaleco, sapato fechado, luvas de
borracha e avental de plástico
b. Óculos de proteção, gorro, jaleco, sapato fechado,
luvas de procedimento e máscara.
c. Óculos de proteção, gorro, jaleco, sapato fechado, luvas
de procedimento, máscara e avental de chumbo.
d. Gorro, jaleco, sapato fechado, luvas de limpeza e
máscara.
QUESTÃO 27___________________________________ _
Para se evitar acidentes com material perfurocortante,
estes após o uso devem ser dispensados da seguinte
forma:
a. Jogados no lixo comum em sacolas de plástico.
b. Embalados em caixas ou tubos rígidos com rótulos
indicando “lixo hospitalar”.
c. Embalados em envelopes de papel com aviso de
material contaminado.
d. Em sacos pretos para lixo, todos bem amarrados.
QUESTÃO 28__________________________________ __
Uma restauração de resina fotopolimerizável requer o
uso de produtos na seguinte sequência:
a. 1. Ácido fosfórico/ 2. água para lavagem da cavidade/
3. adesivo Bicomponente e 4. resina.
b. 1. Água para lavagem da cavidade/ 2. adesivo
bicomponente/ 3. Ácido fosfórico e 4. resina.
c. 1. Água para lavagem da cavidade/ 2. Ácido fosfórico/
3. adesivo bicomponente e 4. resina.
d. 1. Ácido fosfórico/ 2. adesivo bicomponente/ 3. água
para lavagem da cavidade e 4. resina.
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QUESTÃO 29___________________________________ _
Observando diferenças consideráveis entre o cimento
resinoso e um cimento convencional de fosfato de zinco,
poderíamos ressaltar:
a. O Primeiro é do tipo pasta-pasta e o segundo é
altamente viscoso.
b. O primeiro é do tipo pó e líquido e o segundo é
altamente viscoso.
c. O primeiro é viscoso e o segundo é do tipo pó e líquido
normalmente.
d. O primeiro vai reagir somente com o tempo e o
segundo sempre necessita de um fotopolimerizador.
QUESTÃO 30___________________________________ _
Atualmente no método convencional de confecção de
uma prótese total, utiliza-se uma moldagem em alginato
a fim de se conseguir um modelo e sobre este,
confeccionar uma moldeira individual. O tipo de gesso
empregado para esse modelo é:
a. Especial tipo IV
b. Gesso comum ou Paris
c. Gesso para troqueis
d. Material refratário
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