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15 QUESTÕES DE SAÚDE PÚBLICA 

 

01-___________ é considerado por muitos como o herói 

fundador da Epidemiologia por pautar a nascente metodologia 

epidemiológica. Em investigação sobre a cólera de 1850, ele 

antecipou uma demonstração da teoria microbiana antes mesmo 

de Pauster. Assinale, das alternativas abaixo, a que completa 

corretamente a lacuna. 

 

A. John Snow. 

B. Rudolf Virchow. 

C. Edwin Chadwick. 

D. Pierre-Charles. 

E. René Villermé. 

 

02-No modelo biomédico de patologia pode-se afirmar que: 

 

A. As doenças infecciosas são definidas por exclusão. 

B. Todos agentes infecciosos das doenças não-infecciosas 

são de natureza inanimada. 

C. Abuso de drogas, acidentes, violência são incluídos na 

categoria de enfermidades não-infecciosa. 

D. Úlcera gástrica, doença de Hodgkin e leucemia são 

doenças exclusivamente não-infecciosas. 

E. Toda doença contagiosa é infecciosa, mas nem toda 

doença infecciosa é contagiosa. 

 

03-No modelo de Saúde-Doença, as relações do hospedeiro 

com o bioagente patogênico podem ser descritas pelas 

seguintes categorias: 

 

A. Resistência, suscetibilidade e imunidade. 

B. Imunogenicidade, patogenicidade e resistência. 

C. Infectividade, suscetibilidade e resistência. 

D. Biopatogenicidade, suscetibilidade, imunidade. 

E. Cronicidade, resistência, patogenicidade. 

 

04-“É o sistema de defesa com o qual o organismo impede a 

difusão ou multiplicação de agentes infecciosos que o 

invadiram, ou reage aos efeitos nocivos dos seus tóxicos”. Esta 

é a definição de: 

 

A. Resistência 

B. Imunidade 

C. Cronicidade 

D. Imunogenicidade 

E. Infectividade 

 

05-A leishmaniose visceral é um tipo de: 

 

A. Anfixenoses 

B. Antroponoses 

C. Zoonoses 

D. Antropozoonoses 

E. Zooantroponoses 

 

06-Das alternativas abaixo, assinale a que indica um exemplo 

de fitonose: 

 

A. Febre titfóide 

B. Arbovirose silvestre 

C. Arbovirose fitogênica 

D. Leshimaniose visceral 

E. Blastomicose sul-americana 

 

07-A primeira epidemia documentada clínica e 

laboratorialmente da dengue no Brasil ocorreu em: 

 

A. 1979-1980, em Luará - Pará, causada pelos sorotipos 1 

e 3.  

B. 1981-1982, em Boa Vista - Roraima, causada pelos 

sorotipos 1 e 4.  

C. 1983-1984, em Diadema – São Paulo, causada pelos 

sorotipos 1 e 2.  

D. 1989-1990, no Rio de Janeiro – Rio de Janeiro, 

causada pelos sorotipos 2 e 3.  

E. 1986-1987, em Cabrobó - Pernambuco, causada pelos 

sorotipos 1 e 4.  

 

08-No Brasil, a Campanha de Erradicação da Varíola – CEV é 

reconhecida como marco da institucionalização das ações de 

vigilância no país, tendo fomentado e apoiado a organização de 

unidades de vigilância epidemiológica na estrutura das 

secretarias estaduais de saúde. Esta campanha se deu em: 

 

A. 1957-1965 

B. 1966-1973 

C. 1968-1977 

D. 1977-1981 

E. 1962-1969 

 

09-Nas doenças infecciosas, os objetos contaminados que 

servem como meio de transmissão recebem o nome de: 

 

A. Agressores 

B. Fômites 

C. Invasores 

D. Introdutores 

E. Patogênicos 

 

10-Sobre a Lei Eloy Chaves é INCORRETO afirmar: 

 

A. Foi aprovada em 1923. 

B. É considerada marco inicial da previdência social no 

Brasil. 

C. Política de saúde: Instituíram-se as Caixas de 

Aposentadoria e Pensão (CAP's) que deveriam ser 

organizadas por empresas. 

D. Para o operário urbano criou-se socorros médicos, 

medicamentos por preços baixos, aposentadoria, 

pensão para herdeiros em caso de morte. 

E. Na década de 60 criou-se os Institutos de 

Aposentadoria e Pensões (IAPs). 

 

11-As ações do Pacto em Defesa do SUS devem contemplar, 

EXCETO: 

 

A. Articulação e apoio à mobilização social pela 

promoção e desenvolvimento da cidadania, tendo a 

questão da saúde como um direito. 

B. Estabelecimento de diálogo com a sociedade, além dos 

limites institucionais do SUS. 
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C. Ampliação e fortalecimento das relações com os 

movimentos sociais, em especial com os que lutam 

pelos direitos da saúde e cidadania. 

D. Elaboração e publicação da Declaração dos Direitos e 

Deveres do Exercício da Cidadania no SUS. 

E. Aprovação do orçamento do SUS, composto pelos 

orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o 

compromisso único nas ações e serviços de saúde, de 

acordo com a Constituição. 

 

12-Um dos sistemas mais relevantes para a atenção básica é o: 

Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab) que é 

utilizado pela atenção básica, é um sistema que permite agregar 

e processar informações sobre a população visitada. No 

entanto, parte dos seus instrumentos pode ser usada por outros 

modelos de atenção. O sistema pode fornecer as seguintes 

informações, EXCETO: 

 

A. Notificações. 

B. Número de gestantes adolescentes cadastradas. 

C. Captação de adolescentes gestantes, por trimestre, para 

o pré-natal. 

D. Óbitos de adolescentes por causas externas (incluindo 

mortes violentas). 

E. Sistema de Gerenciamento da Unidade Emergencial 

Básica (Sigeb). 

 

13-Quanto a Regionalização é INCORRETO afirmar: 

 

A. Organização dos serviços de saúde em cada região para 

que a população tenha acesso a todos os tipos de 

atendimento. 

B. É uma das diretrizes que orientam a organização do 

SUS. 

C. Representa a articulação entre os gestores estaduais e 

municipais na implementação de políticas, ações e 

serviços de saúde qualificados e descentralizados. 

D. Garante acesso, integralidade e resolutividade na 

atenção à saúde da população. 

E. Visa imprimir maior eficácia, eficiência e equidade ao 

sistema através de maior racionalização no uso dos 

serviços de saúde, a ser alcançada através da 

organização e articulação regional da oferta e do acesso 

aos serviços em seus diferentes níveis de 

complexidade. 

 

14-Sobre a Reforma Sanitária é INCORRETO afirmar: 

 

A. O movimento da Reforma Sanitária representou uma 

mudança de paradigma na saúde pela abrangência dos 

determinantes sociais no processo saúde e doença. 

B. Se deu na construção do paradigma denominado 

medicina social ou saúde coletiva, organizado a partir 

das noções de determinação social do processo saúde-

doença. 

C. Na saúde, nos anos 70, o movimento de Reforma 

Sanitária contribuiu na implantação do Sistema Único 

de Saúde, que visava assegurar, através de seus 

princípios, os direitos sociais. 

 

D. O processo da Reforma Sanitária brasileira acabou por 

desembocar na 8
a
 Conferência Nacional de Saúde 

(1986), e permitiu que a afirmativa contida em seu 

relatório final assegurando a saúde como direito de 

todos e dever do Estado fosse incorporada pela 

constituinte na Constituição Federal Brasileira de 1988.  

E. O acesso à saúde como direito de cidadania foi 

regulamentado pela Lei n. 8080 de 1990 e pela Lei n. 

8142, do mesmo ano, que determinou a participação e o 

controle da comunidade, e o repasse de recursos. Desde 

então, a saúde teve vários avanços.  

 

15-São atribuições do SUS (art. 200, CF/ 1988), EXCETO: 

 

A. Participar da produção de medicamentos, 

equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e 

outros insumos. 

B. Executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, exceto as de saúde do trabalhador. 

C. Ordenar a formação de recursos humanos na área de 

saúde. 

D. Incrementar desenvolvimento científico e tecnológico 

em sua área de atuação. 

E. Participar do controle e fiscalização da produção, 

transporte, guarda e utilização de substâncias e 

produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16-Na ficha de atendimento ambulatorial (FAA), devem ser 

preenchidos os dados básicos da produtividade ambulatorial, 

em campos contendo informações como, exceto: 

 

A. Unidade prestadora da assistência. 

B. Identificação do usuário. 

C. Descrição do atendimento.  

D. Código dos procedimentos do SIAB/SUS.  

E. Motivo, descrição e diagnóstico/CID. 

 

17-Cinzéis são utilizados principalmente para planificar e clivar 

o esmalte, podendo se apresentar em diferentes fórmulas e 

angulações. O que tem o intermediário e a lâmina ligeiramente 

curvos e é um dos mais versáteis dos instrumentos manuais de 

corte, servindo para diferentes propósitos é denominado: 

 

A. Cinzéis retos. 

B. Cinzéis monoangulados. 

C. Cinzéis biangulados. 

D. Cinzéis triangulados. 

E. Cinzéis Wedelstaed. 

 

18-Enxadas são muito semelhantes aos cinzéis diferenciando-se 

destes por apresentar ângulo da lâmina até próximo de 250 

centesimais. Quando a angulação da lâmina for menor que 

_______ centesimais, o instrumento pode ser considerado como 

cinzel.  

A alternativa que preenche corretamente a lacuna é: 

 

A. 10,80 

B. 11,60 
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C. 12,50 

D. 13,40 

E. 14,50 

 

19-De acordo com Mondelli, independente de qual a técnica 

utilizada para afiação de Instrumentos Cortantes Manuais, 

alguns princípios básicos devem ser observados, dos quais 

NÃO se inclui: 

 

A. Estabelecer bisel adequado antes de iniciar a afiação e 

manter o instrumento fixo, em posição correta, durante 

todo o procedimento. 

B. Manter a pedra lubrificada com uma fina camada de 

óleo pouco fluido. 

C. Usar pouca pressão contra a pedra para evitar o 

desenvolvimento de calor por atrito. 

D. Usar, sempre que possível, uma guia para orientar o 

plano de desgaste do instrumento. 

E. Conservar as pedras de afiar limpas e livres de 

equírolas de metal. 

 

20-O período e as concentrações em que os carboidratos 

permanecem na boca após uma refeição são de grande 

importância. 

As guloseimas como goma de mascar, bombons, chocolates, 

caramelos, toffees, pastilhas de hortelã e biscoitos doces, que 

têm altas concentrações de sacarose, o tempo de 

desaparecimento dessas substâncias da cavidade bucal pode se 

prolongar por aproximadamente: 

 

A. 5 minutos. 

B. 10 minutos. 

C. 40 minutos. 

D. 60 minutos. 

E. 120 minutos. 

 

21-Indique o procedimento correto para se realizar uma 

limpeza no ambiente odontológico. 

 

A. Limpar as paredes de baixo para cima, em sentido 

único. 

B. Esfregar as paredes com água e sabão, não utilizando 

esponja ou pano. 

C. Enxaguar com pano umedecido em um balde com 

água limpa. 

D. Limpar os pisos da porta para o fundo. 

E. Secar com um pano úmido envolto no rodo. 

 

22-Referente ao risco de infecção, são objetos e instrumentos 

considerados críticos em ambientes odontológicos, EXCETO: 

 

A. Ampolas de vidro 

B. Brocas 

C. Limas endodônticas 

D. Pontas diamantadas 

E. Moldeiras 

 

 

 

 

23-Na Técnica de Bass deve-se inicialmente colocar a escova 

de que forma? 

 

A. Em ângulo de 45 graus com o eixo longitudinal do 

dente. 

B. Aplicar a cabeça da escova sobre o dente em ângulo de 

45 graus com o plano oclusal.  

C. Em ângulo de 45 graus com o eixo vertical do dente. 

D. Aplicar a cabeça da escova sobre o dente em ângulo de 

65 graus com o plano oclusal.  

E. Em ângulo de 65 graus com o eixo longitudinal do 

dente. 

 

24-  

 

A figura demonstra: 

 

A. Fratura de dentina, apenas. 

B. Fratura de esmalte, apenas. 

C. Fratura de esmalte e dentina. 

D. Fratura de dentina e polpa. 

E. Fratura de esmalte, dentina e polpa. 

 

25-Sobre o Tabagismo é INCORRETO afirmar: 

 

A. As substâncias relacionadas ao cigarro (nicotina, 

monóxido de carbono e cianeto de hidrogênio) podem 

agir como vasodilatadores, o que resulta em isquemia 

do tecido, redução da resposta inflamatória e do reparo 

celular.  

B. O progresso da doença periodontal é duas vezes mais 

rápido em fumantes do que em não-fumantes.  

C. O fumo intenso de cigarros pode levar ao 

escurecimento da gengiva onde o ar aquecido é 

aspirado, na maioria das vezes na gengiva vestibular 

anterior.  

D. Fumo intenso também pode levar à leucoplasia.  

E. O ato de fumar irá afetar o resultado do tratamento 

após a raspagem, o alisamento radicular, cirurgia de 

retalho e terapia periodontal regenerativa.  

 

26-No cálculo das porcentagens de faces com placa, o índice 

aceitável é de:  

 

A. 30%.  

B. 35%.  

C. 40%.  

D. 45%.  

E. 50%.  
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27-Os principais fatores de risco do câncer de boca são, 

EXCETO: 

 

A. O uso crônico de álcool e tabaco associados 

potencializa drasticamente o risco de aparecimento do 

câncer de boca. 

B. Exposição à radiação solar. 

C. Má higiene bucal. 

D. Uso de próteses dentárias mal-ajustadas. 

E. Deficiência nutricionais (adquiridas ou congênitas). 

 

28- Indique a sequência correta: 

 

A. 1 - Dentina, 2 - gengiva, 3 - raiz, 4 - esmalte, 5 - coroa, 

6 - polpa. 

B. 1 - Coroa, 2 - gengiva, 3 - polpa, 4 - dentina, 5 - 

esmalte, 6 - raiz. 

C. 1 - Coroa, 2 - gengiva, 3 - raiz, 4 - esmalte, 5 -dentina, 

6 - polpa. 

D. 1 - Coroa, 2 - polpa, 3 - raiz, 4 - dentina, 5 - esmalte, 6 

- gengiva. 

E. 1 - Coroa, 2 - gengiva, 3 - raiz, 4 - polpa, 5 - esmalte, 6 

- dentina. 

 

29-Quanto ao avental não cirúrgico e calça é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. O avental não cirúrgico e a calça, elementos do 

uniforme para procedimentos semi-críticos, devem ter 

obrigatoriamente a cor branca.  

B. Após o dia de trabalho este uniforme deve ser 

descartado em saco plástico para roupa suja. 

C. O profissional deve lembrar que a calça e o avental 

não estéril são de uso exclusivo do consultório e não 

devem ser usados fora deste local. 

D. O avental não cirúrgico, de preferência, deve ter gola 

alta do tipo “gola de padre”, com mangas longas e 

comprimento de ¾ com punhos em elásticos.  

E. Ele pode ser confeccionado em algodão ou 

polipropileno. 

 

30-Os dentes caninos tem em média o comprimento de: 

 

A. 12 a 15mm. 

B. 14 a 17mm. 

C. 14 a 20mm. 

D. 24 a 27mm. 

E. 12 a 24mm. 

 

31-São características do Peróxido de Hidrogênio, EXCETO: 

 

A. Conhecido como Água Oxigenada. 

B. Exerce poder anti-séptico. 

C. Tem o objetivo de eliminar restos sanguíneos pulpares. 

D. É mais utilizado para auxiliar no preparo de canal 

radicular. 

E. Favorece a hemostasia. 

 

32-O isolamento absoluto é um método simples e rápido de ser 

aplicado; eficaz no isolamento de um dente até em casos de 

maior dificuldade. 

Quando adequadamente colocado, o seu uso proporciona, 

EXCETO: 

 

A. Prevenção de contaminação do campo cirúrgico por 

saliva, sangue ou outros fluidos tissulares. 

B. Manutenção da cadeia de assepsia em quase todas as 

fases do tratamento. 

C. Permite um campo operatório seco, limpo e passível 

de desinfecção. 

D. Reduz significativamente a possibilidade de infecção 

cruzada. 

E. Protege o paciente contra a aspiração ou deglutição de 

detritos, fragmentos de dente ou de restaurações, de 

instrumentos endodônticos ou brocas, fármacos ou 

substâncias químicas auxiliares de alto poder irritante 

utilizadas localmente durante o tratamento. 

 

33-Sobre os Grampos endodônticos é INCORRETO afirmar:  

 

A. Funcionam mantendo o lençol de borracha em posição 

estável junto aos dentes.  

B. Existem no comércio vários tipos de grampos 

endodônticos destinados ao uso em grupos dentais 

específicos.  

C. Devem ser escolhidos de acordo com a anatomia do 

colo anatômico do dente no qual serão colocados. 

D. Estes grampos podem ser com ou sem asas ou aletas. 

E. A numeração dos grampos é universal, não podendo 

ser atribuídas pelos fabricantes de maneira própria. 

 

34-No que diz respeito ao processamento do filme, devem ser 

seguidas as recomendações do fabricante com respeito à 

concentração da solução, temperatura e tempo de revelação. 

Além disso, deve ser afixada na parede da câmara uma tabela 

de tempo e temperatura de revelação e a temperatura do 

revelador deve ser medida antes da revelação. Os seguintes 

procedimentos também devem ser observados sobre os quais é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. As soluções devem ser regeneradas ou trocadas 

quando necessário, de acordo com as instruções do 

fabricante. 

B. Não devem ser utilizados filmes ou soluções de 

processamento com prazo de validade expirado. 

C. Deve ser realizada uma inspeção visual simples do 

filme durante os processamentos manuais. 

D. A câmara escura e as cubas de revelação devem ser 

mantidas limpas. 
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E. Os filmes devem ser armazenados em local protegido 

do calor, umidade, radiação e vapores químicos. 

 

35-O instrumental esterilizado deve ser armazenado em local 

exclusivo, separado dos demais, em armários fechados, 

protegido de poeira, umidade e insetos, e a uma distância 

mínima de: 

 

A. 50 cm do chão, 50 cm do teto e 5 cm da parede.  

B. 20 cm do chão, 30 cm do teto e 10 cm da parede. 

C. 30 cm do chão, 30 cm do teto e 10 cm da parede. 

D. 20 cm do chão, 50 cm do teto e 5 cm da parede. 

E. 50 cm do chão, 30 cm do teto e 5 cm da parede. 

 

36-São recomendações básicas de higiene dentaria que devem 

ser feitas ao paciente no seu Pós-Operatório, EXCETO: 

 

A. Manter a higiene oral de costume, com o uso de 

escova e fio dental. 

B. Não realizar bochechos. 

C. Não ingerir alimentos sólidos ou quentes; dar 

preferência a alimentos frios ou a temperatura 

ambiente, com consistência líquida ou pastosa, pelo 

menos nas primeiras 48 horas pós-cirúrgicas. 

D. Fazer uso de gelo extra bucal (bolsa de gelo) no 

período pós-extração (durante as primeiras 48 horas). 

E. Fazer repouso relativo nas primeiras 24 horas. 

 

37-Sobre as manifestações bucais pelo HIV é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. As manifestações bucais pelo HIV são comuns e 

podem representar os primeiros sinais clínicos da 

doença.  

B. As lesões bucais, quando detectadas, podem ajudar 

tanto no diagnóstico precoce quanto na instituição de 

medidas profiláticas e terapêuticas que podem 

aumentar a sobrevida dos usuários.  

C. Deve-se observar, em especial: a candidíase, a 

leucoplasia pilosa e o sarcoma de Kaposi, que são 

alterações consideradas marcadores bucais de 

comprometimento imunológico do usuário. 

D. O tratamento do usuário deve ser baseado na situação 

clínica e este deve receber informações sobre os 

problemas bucais e as indicações de tratamento. Estas 

indicações devem ser feitas por toda a equipe de 

saúde, em comum acordo com o usuário. 

E. Portadores do Vírus HIV apresentam risco elevado 

para o aparecimento de doença periodontal de 

evolução lenta e geralmente há uma boa resposta ao 

tratamento de rotina (raspagens e polimentos). 

Enxágüe com solução antibacteriana (cetoconazol) 

pode reduzir o risco de complicações sistêmicas se 

realizado antes e após estes procedimentos. 

 

 

 

 

 

38-A candidíase é a infecção fúngica mais comum que acomete 

a cavidade bucal. Qual é a espécie mais freqüentemente isolada 

e associada com doença? 

 

A. Candida krusei. 

B. Candida parakrusei. 

C. Candida lusitaneae. 

D. Candida albicans. 

E. Candida tropucalis. 

 

39-Sobre higiene bucal em crianças é INCORRETO afirmar:  

 

A. A limpeza da cavidade bucal é normalmente iniciada 

antes mesmo da erupção dental. Usa-se um tecido 

limpo ou gaze embebida em água filtrada ou soro para 

esfregar a gengiva.  

B. A escovação está indicada a partir da erupção do 

primeiro dente decíduo, não é necessário uso de 

dentifrício devido à possibilidade de ingestão pelo 

bebê.  

C. A partir da erupção dos primeiros molares decíduos 

pode-se usar o mínimo possível de dentifrício 

(quantidade equivalente a um grão de feijão cru).  

D. Um cuidado particularmente importante é a freqüência 

do uso do creme dental, pois acontece ingestão do 

mesmo nessa idade, podendo causar fluorose.  

E. O dentifrício deve ser mantido fora do alcance das 

crianças. 

 

40-O vírus da Hepatite viral do tipo B (HBV), em temperatura 

ambiente, pode sobreviver em superfícies por períodos de até: 

 

A. 12 horas. 

B. 24 horas. 

C. 48 horas. 

D. Uma semana. 

E. Duas semanas. 

 

 

 

 

 




