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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto para responder às questões de 01 a 13. 

Agressões denunciadas 
 

Os profissionais de saúde e de estabelecimentos 
públicos de ensino estão obrigados a notificar as 
secretarias municipais ou estaduais de Saúde sobre 
qualquer caso de violência doméstica ou sexual que 
atenderem ou identificarem. A obrigatoriedade, que 
entrou em vigor ontem, consta da Portaria nº 104 do 
Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da 
União - texto legal com o qual o ministério amplia a 
relação de doenças e agravos de notificação obrigatória. 
Atualizada pela última vez em setembro do ano passado, 
a Lista de Notificação Compulsória (LNC) é composta 
por doenças, agravos e eventos selecionados de acordo 
com critérios de magnitude, potencial de disseminação, 
transcendência, vulnerabilidade, disponibilidade de 
medidas de controle e compromissos internacionais com 
programas de erradicação, entre outros fatores. 
 
         Com a inclusão dos casos de violência doméstica, 
sexual e outras formas de violência, a relação passa a 
contar com 45 itens. Embora não trate especificamente 
da violência contra as mulheres, o texto 
automaticamente remete a casos de estupro e agressão 
física, dos quais elas são as maiores vítimas. A Lei 
10.778, de 2003, no entanto, já estabelecia a 
obrigatoriedade de notificação de casos de violência 
contra mulheres atendidas em serviços de saúde públicos 
ou privados. 
 
       Responsável pelas delegacias da Mulher de todo o 
estado de São Paulo, a delegada Márcia Salgado acredita 
que a notificação obrigatória dos casos de violência, 
principalmente sexual, vai possibilitar o acesso das 
autoridades responsáveis por ações de combate à 
violência contra a mulher a números mais realistas do 
problema. De acordo com ela, os casos de agressão 
contra a mulher não tinham que ser obrigatoriamente 
notificados à autoridade policial. 
 
       "A lei determina que cabe à vítima ou ao seu 
representante legal tomar a iniciativa de comunicar a 
polícia. No momento em que isso passa a ser de 
notificação compulsória e a equipe médica tem que 
informar a autoridade de Saúde, fica mais fácil termos 
um número mais próximo da realidade", disse a 
delegada, destacando a importância de que a privacidade 
das vítimas de violência, principalmente sexual, seja 
preservada. 
 

O Norte, 27 de janeiro de 2011  
 
1. Considerando o texto, marque como certas (C) ou 

erradas (E) as afirmações abaixo. 

 
(  ) A Portaria nº 104 do Ministério da Saúde 

constitui uma novidade, pois, pela primeira vez, o 
Ministério da Saúde relaciona as doenças e 
agravos que são de notificação compulsória.  

(    ) Considerando a publicação da Portaria nº 104 do 
Ministério da Saúde, a última vez em que a Lista 
de Notificação Compulsória foi atualizada 
aconteceu em setembro de 2010.  

(  ) Está evidente na notícia que, embora os 
profissionais de saúde sejam obrigados a notificar 
os casos de violência às secretarias municipais e 
estaduais de saúde, essa notificação só poderá ser 
realizada com consentimento dos pacientes. 

 
A sequência CORRETA é: 

 
A. E, C, E 
B. E, E, C 
C. E, E, E 
D. C, E, E 
E. C, C, E 

2. Sobre o texto, atente para as afirmações abaixo. 

I. A inclusão explícita da violência contra a mulher 
na lista de notificações obrigatórias pode ser 
considerada um avanço, pois possibilita que as 
autoridades policiais possam agir, com maior 
rapidez, especificamente no combate a esse 
problema.  

II.  A violência contra a mulher não está 
explicitamente relacionada na Lista de Notificação 
Compulsória da Portaria nº 104 do Ministério da 
Saúde, mas como ela é a maior vítima desse 
problema, com toda certeza, ela é beneficiada com 
a publicação desse texto legal.  

III. De acordo com a Portaria nº 104, as instituições 
educacionais públicas e privadas têm a 
incumbência de informar os casos de abuso sexual 
contra as suas alunas para as secretarias de saúde 
municipais ou estaduais.  

 
Está(ão) verdadeira(s): 

 
A. Apenas a afirmação I. 
B. Apenas a afirmação II. 
C. As afirmações I e II. 
D. As afirmações II e III.  
E. Todas as afirmações. 

 
3. Os critérios para a inclusão de doenças, agravos e 

eventos na Lista de Notificação Compulsória (LNC) 
são magnitude, potencial de disseminação, 
transcendência, vulnerabilidade, disponibilidade de 
medidas de controle e compromissos internacionais 
com programas de erradicação.  
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O critério potencial de disseminação se refere: 
 

A. Ao grau de transmissibilidade das doenças, que se 
propagam colocando em risco outras pessoas. 

B. Aos acordos internacionais que o Brasil vem 
firmando com alguns países, no sentido de 
empreender esforços conjuntos para controle, 
eliminação ou erradicação de algumas doenças. 

C. À frequência com que determinadas doenças têm 
atingido grandes contingentes populacionais. 

D. Aos altos índices de mortalidade que têm como causa 
uma determinada doença. 

E. Ao fato de as pessoas pobres serem mais vulneráveis 
às diversas fontes de infecção. 

 
4. Segundo as ideias do texto, analise os itens abaixo:  
 

I. Desde setembro do ano passado, o Ministério da 
Saúde incluiu a violência doméstica e a sexual 
na lista de agravos de notificação obrigatória.  

II.  A delegada Márcia Salgado destaca que as 
autoridades públicas tratam com descaso a 
privacidade sexual das mulheres violentadas 
dentro de sua própria casa.  

III. O fato de a lei exigir a obrigatoriedade de 
somente os profissionais de saúde denunciarem 
os casos de violência se justifica pela facilidade 
que esses profissionais têm de detectar essas 
situações nos atendimentos médicos.  

 
Está(ão) falso(s): 

 
A. Os itens I, II e III. 
B. Apenas os itens I e II. 
C. Apenas os itens I e III. 
D. Apenas o item II. 
E. Apenas o item I. 

 
5. Sobre as informações presentes no texto, julgue as 

seguintes assertivas. 

I. Com a publicação da Portaria nº 104 do 
Ministério da Saúde, o número de casos de 
violência doméstica, sexual e outras formas de 
violência passam a ser 45.  

II.   A obrigatoriedade de notificar os casos de 
violência contra a mulher, estabelecida pela 
Portaria nº 104 do Ministério da Saúde restringe-
se à vítima ou ao seu representante legal, que 
devem tomar a iniciativa de comunicar a agressão 
física à polícia.  

III.  É possível inferir que a delegada Márcia Salgado 
está otimista com relação à obrigatoriedade da 
notificação dos casos de violência, uma vez que 
possibilitará o acesso a dados mais concretos 
sobre esse problema por parte das autoridades que 
combatem a violência contra a mulher.  

 

Está(ão) CORRETA (s):  
 

A. Apenas I. 
B. Apenas II. 
C. Apenas III.  
D. Apenas I e II.  
E. I, II e III. 
  
6. Leia atentamente os seguintes fragmentos do texto: 

 
I. “A Lei 10.778, de 2003, no entanto, já 

estabelecia a obrigatoriedade de notificação de 
casos de violência contra mulheres atendidas em 
serviços de saúde públicos ou privados.” 
(segundo parágrafo) 

II.  “De acordo com ela, os casos de agressão contra 
a mulher não tinham que ser obrigatoriamente 
notificados à autoridade policial.” (terceiro 
parágrafo) 

 
 Assinale a opção CORRETA. 

 
A. O texto II complementa a afirmação do texto I. 
B. No texto I, está claro que, em qualquer serviço 

público ou privado, já era obrigatório notificar os 
casos de violência contra a mulher. 

C. A afirmação do texto II está em contradição com a 
informação do texto I. 

D. O texto I confirma a afirmação do texto II. 
E. A informante do texto II parece ter pleno 

conhecimento da Lei 10.778, de 2003, mais 
especificamente no que diz respeito à obrigatoriedade 
de notificação de casos de casos de violência contra a 
mulher.  

 
7. Assinale a opção INCORRETA a respeito do 

processo de coesão presente no texto. 
 

A. “Texto legal com o qual o ministério...” A utilização 
do pronome qual, considerando a palavra que o 
antecede, traz consigo o número e o gênero do termo 
que está substituindo/sendo retomado.   (1º 
parágrafo)   

B. “ texto legal” substitui o termo “Portaria nº 104 do 
Ministério de Saúde” sem deixar de manter relação 
no campo semântico. (1º parágrafo)  

C. “No momento em que isso passa ...” o pronome 
“ isso” é um mecanismo de coesão por substituição 
que consiste em encurtar a sentença.(último 
parágrafo)  

D.  “De acordo com ela ...” O pronome pessoal “ela” 
funciona como conectivo de sequenciação do 
parágrafo, embora os pronomes pessoais sejam 
considerados indefinidos. (3º parágrafo)   
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E. “...a delegada Márcia salgado acredita que a 
notificação... “, a conjunção “que” introduz uma 
oração. (3º parágrafo) 

8 . “De acordo com ela, os casos de agressão contra a 
mulher não tinham que ser obrigatoriamente 
notificados à autoridade policial”. 

 
Assinale a opção que APRESENTA o sentido da 
expressão destacada acima. 

 
A. Introdução. 
B. Conformidade. 
C. Esclarecimento. 
D. Continuação. 
E. Consequência. 

 
9. Observe atentamente as palavras retiradas do texto.  

magnitude -  vulnerabilidade -  disseminação - 
obrigatoriamente  

 Assinale a opção CORRETA. 

A. As palavras magnitude e vulnerabilidade são 
formadas por um prefixo ou mais  acrescentados à 
palavra primitiva.  

B. Nas palavras magnitude, vulnerabilidade e 
obrigatoriamente  ocorre derivação sufixal, uma vez 
que um sufixo foi acrescentado à forma primitiva de 
cada uma dessas  palavras.  

C. Em magnitude e disseminação a derivação sufixal 
existe porque um prefixo e um sufixo foram 
acrescentados à palavra primitiva de forma 
independente, ou seja, sem a presença de um dos 
afixos a palavra continua tendo significado.  

D. Em obrigatoriamente foi acrescentado um prefixo e 
um sufixo à palavra primitiva de forma dependente, 
ou seja, os dois afixos não podem se separar, devem 
ser usados ao mesmo tempo.  

E. No processo de derivação da palavra disseminação 
ocorre uma mudança de classe, ou seja, essa palavra 
comumente é usada como pertencente a uma classe, 
mas faz parte de outra.  

10. “A Lei 10.778, de 2003, no entanto, já estabelecia a 
obrigatoriedade de notificação de casos de violência 
contra mulheres atendidas em serviços de saúde 
públicos ou privados”. 

 
Assinale a opção em que a substituição da 
expressão“no entanto” altera a relação de sentido do 
trecho: 
 

A. Enquanto. 
B. Contudo. 
C. Todavia. 

D. Porém. 
E. Entretanto. 
 
11. Embora não trate especificamente da violência 

contra as mulheres, o texto automaticamente remete 
a casos de estupro e agressão física, dos quais elas 
são as maiores vítimas.  

 
Os vocábulos grifados são classificados, 
RESPECTIVAMENTE como: 

 
A. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e 

verbo intransitivo. 
B. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e 

verbo de ligação. 
C. Verbo intransitivo, verbo transitivo direto e verbo de 

ligação. 
D. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e 

verbo transitivo direto. 
E. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo indireto e 

verbo de ligação. 
 

 12. “A Lista de Notificação Compulsória (LNC) é 
composta por doenças, agravos e eventos 
selecionados...” 

 
Se mudar a oração destacada para a voz ativa sem 
alterar substancialmente o sentido da frase, é FALSO 
afirmar que: 

 
A. A forma verbal da voz ativa dispensa o verbo auxiliar 

da voz passiva.  
B. O verbo da oração  na voz ativa indica que  a ação é 

praticada pelo sujeito, ou seja, o sujeito é o agente da 
ação verbal.  

C. O sujeito da oração na voz ativa passa a ser doenças, 
agravos e eventos selecionados, levando o verbo para 
o plural.  

D. O agente da passiva é um termo integrante da oração 
que ficará presente quando a oração está na voz ativa.  

E. Na oração na voz ativa, o sujeito gramatical também 
é o agente da ação verbal.  

 
13. "A lei determina que cabe à vítima ou ao seu 

representante legal tomar a iniciativa de comunicar 
a polícia”  

 
As palavras destacadas são RESPECTIVAMENTE: 

 
A. Pronome exercendo a função de adjunto adnominal, 

substantivo exercendo a função de núcleo do 
complemento verbal e adjetivo com função de 
adjunto adnominal. 

B. Pronome exercendo a função de adjunto adverbial, 
substantivo exercendo a função de núcleo do 
complemento verbal e adjetivo com função de 
adjunto adnominal. 
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C. Pronome exercendo a função de adjunto adnominal, 
substantivo exercendo a função de núcleo do objeto 
direto e adjetivo com função de adjunto adverbial. 

D. Pronome exercendo a função de adjunto adnominal, 
substantivo exercendo a função de núcleo do objeto 
indireto e adjetivo com função de adjunto adverbial. 

E. Pronome exercendo a função de adjunto adnominal, 
substantivo exercendo a função de núcleo do objeto 
direto e indireto e adjetivo com função de adjunto 
adnominal. 

 
14. Em todas as opções, a regência verbal está 

CORRETA, EXCETO em: 
 
A. O escrivão visou os documentos e autenticou-os. 
B. Durante o depoimento, ele precisou o lugar do crime. 
C. Meu filho namora com uma candidata deste 

concurso. 
D. O visitante preferiu vinho à cerveja. 
E. Ensinei a música e a letra a eles. 

 
15. Observe a concordância verbal dos itens abaixo. 
 

I. Mais de um candidato reservou lugar nesta sala. 
II.  Um ou outro fará o levantamento das despesas.  

III. Minas Gerais produz muita soja no cerrado. 
 

Está(ão) CORRETO (s): 
 

A. I 
B. II 
C. III 
D. II e III  
E. I, II e III 

MATEMÁTICA 

16. Uma função polinomial de primeiro grau é tal que 
( ) 51 =f  e ( ) 10 =f . Então ( )10f  vale: 

 
A. 11 
B. 16 
C. 20 
D. 31 
E. 41 
 
17. Dentre todos os pacientes de um hospital, 25 tomam 

o remédio A, 35 tomam o remédio B e 3 não tomam 
esses remédios. Sendo assim, o número de pacientes 
nesse hospital é de: 

 
A. 60 
B. 63 
C. 50 
D. 53 
E. 47 
 

18. Numa cidade existem três ônibus que passam sempre 
por um mesmo ponto, porém fazendo roteiros 
distintos. O primeiro ônibus faz seu roteiro em 30 
minutos, o segundo em 40 minutos e o terceiro em 
uma hora e vinte minutos. Nessas condições, o 
tempo mínimo para que esses três ônibus se cruzem 
no mesmo ponto é de: 

 
A. 2 horas e meia 
B. 3 horas e 10 minutos 
C. 4 horas 
D. 5 horas e 20 minutos 
E. 2 horas e 40 minutos 
 
19. Considere a função real abaixo: 
 
 
 

Se g  é a inversa de f , então )17(g valerá: 
 
A. 4 
B. 3 
C. 2 
D. 1 
E. 0 

 
20. O número binário 1101, escrito na base decimal será 

igual a: 
 
A. 11 
B. 13 
C. 15 
D. 16 
E. 17 
 
21. Considere a soma abaixo: 
 
 

 
Até o 100º termo, a soma será igual a: 

 
A. 13400 
B. 11764 
C. 13600 
D. 12230 
E. 14350 
 

22. Uma lâmpada econômica consome 80% menos 
energia que uma lâmpada comum de mesma 
potência. Então se o gasto mensal com energia de 
uma lâmpada econômica for de R$ 3,60, o gasto 
mensal de uma lâmpada comum de mesma potência 
seria, em R$, igual a: 

 
 
A. 6,48 
B. 4,32 
C. 18,00 

...74125 ++++−−

53)( += xxf
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D. 14,40 
E. 16,00 
 
23. João aplica R$ 120,00, a juros simples de 2% ao 

mês, na intenção de resgatar R$ 264,00 para pagar 
uma dívida futura. Após quanto tempo João poderá 
resgatar o valor desejado? 

 
A. Seis anos 
B. Três anos 
C. Quatro anos 
D. Cinco anos 
E. Oito anos 
 
24. Considere a matriz M abaixo: 
 
 
 
 
 
 

O determinante de M é igual a: 
 
A. 36 
B. 0 
C. 24 
D. 12 
E. 45 
 
25. O número de anagramas da palavra MOURA é: 
 
A. 120 
B. 720 
C. 240 
D. 1440 
E. 360 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

26. Considerando que a mãe tem um papel 
fundamental nos padrões de comportamento 
aprendidos durante a primeira infância, ações 
educativo-preventivas com gestantes qualificam 
sua saúde e tornam-se fundamentais para 
introduzir bons hábitos desde o início da vida da 
criança. Devem ser realizadas ações coletivas e 
ser garantido o atendimento individual.  

 
Em trabalho conjunto com a equipe de saúde, a 
gestante, ao iniciar o pré-natal, deve ser 
encaminhada para uma consulta odontológica, 
que minimamente inclua os seguintes atos, 
EXCETO: 

 

A. Orientação sobre possibilidade de atendimento 
durante a gestação, com exame de tecidos moles 
e identificação de risco à saúde bucal. 

B. Diagnóstico de lesões de cárie e necessidade de 
tratamento curativo. 

C. Diagnóstico de gengivite ou doença periodontal 
crônica e necessidade de tratamento. 

D. Orientações sobre hábitos alimentares (ingestão 
de açúcares) e higiene bucal. 

E. Tratamento cirúrgico de raízes residuais sob 
quaisquer circunstâncias. 

 
27. É característica da atenção prestada nos serviços 

de Atenção Básica que estes se ocupem das 
patologias mais prevalentes nas comunidades. Os 
principais agravos que acometem a saúde bucal 
brasileira e que têm sido objeto de estudos 
epidemiológicos em virtude de sua prevalência e 
gravidade são: 

 
A. Cárie dentária, doença periodontal (gengivite e 

periodontite), câncer de boca, traumatismos 
dentários, fluorose dentária, edentulismo e má 
oclusão. 

B. Cárie dentária, doença periodontal (gengivite e 
periodontite), câncer de boca e implantes dentais. 

C. Cárie dentária, doença periodontal (gengivite e 
periodontite), câncer de boca, cárie rampante, 
edentulismo e má oclusão. 

D. Cárie dentária, doença periodontal (gengivite e 
periodontite), cárie rampante, fluorose dentária, 
implantes dentais. 

E. Doença periodontal (gengivite e periodontite), 
cárie rampante, cárie de mamadeira e fluorose 
dentária. 

 
28. O carcinoma epidermóide representa 

aproximadamente 90% dos cânceres de boca. Ele 
é encontrado com maior freqüência em algumas 
regiões da boca, como: 

 
A. Mucosa jugal, gengiva e palato duro. 
B. Lábio, mucosa jugal e palato duro. 
C. Assoalho de boca, língua e gengiva. 
D. Língua, gengiva e mucosa jugal. 
E. Lábio, língua e assoalho de boca. 
 
29. A forma mais comum dentre as doenças 

periodontais é a gengivite induzida pela placa. 
Duas formsa se destacam nessa categoria: a 
gengivite de ocorrência natural e a gengivite 
experimental.  

 

















−=
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M
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São sinais clínicos da gengivite induzida pela 
placa: 

 
A. Edema, eritema, aumento de tecido e 

sangramento. 
B. Edema e aprofundamento do sulco gengival. 
C. Sangramento, aprofundamento do sulco gengival 

e reabsorção óssea vertical. 
D. Aumento de tecido, reabsorção óssea vertical e 

dor aguda. 
E. Eritema, aumento de tecido, sangramento, 

reabsorção óssea vertical, dor aguda e secreção 
purulenta. 

 
30. Sobre as atribuições comuns aos profissionais 

de saúde bucal na Estratégia Saúde da Família, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A. Identificar as necessidades e expectativas da 

população em relação à saúde bucal. 
B. Executar ações básicas de vigilância 

epidemiológica em sua área de abrangência. 
C. Organizar o processo de trabalho de acordo com 

as diretrizes do PSF e o plano de saúde 
municipal. 

D. Programar e realizar visitas domiciliares de 
acordo com as necessidades identificadas. 

E. Emitir laudos, pareceres e atestados sobre 
assuntos de sua competência. 

 
31. Sobre os pressupostos da reorientação do 

modelo de atenção em saúde bucal, de acordo 
com as diretrizes da política nacional de saúde 
bucal, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A. Garantir uma rede de atenção básica articulada 

com toda a rede de serviços e como parte 
indissociável dela. 

B. Acompanhar o impacto das ações de saúde bucal 
por meio de indicadores adequados, o que 
implica a existência de registros fáceis, 
confiáveis e contínuos. 

C. Incorporar-se à saúde da família, como uma 
importante estratégia na reorganização da 
atenção básica. 

D. Estabelecer política de financiamento para o 
desenvolvimento de ações visando a reorientação 
do modelo de atenção. 

E. Descentralizar a atuação na vigilância à saúde, 
incorporando práticas contínuas de avaliação dos 
riscos e determinantes do processo saúde–
doença. 

 

32.Muitos fatores podem influenciar, 
potencializando ou amenizando, a ocorrência da 
cárie dentária. Existe um entendimento global de 
que o único fator considerado imprescindível 
para a ocorrência da doença, chamado de fator 
etiológico, é: 

 
A. Presença de uma placa bacteriana (biofilme) 

cariogênica. 
B. O meio biopsicossocial em que o indivíduo está 

inserido. 
C. Dieta rica em sacarose. 
D. Quando o paciente apresenta baixa secreção 

salivar. 
E. Presença de estreptococos do grupo mutans. 
 
33. Na atenção à saúde, o auxiliar de consultório 

dentário deve ser capaz de: 
 
A. Desenvolver ações de prevenção e promoção à 

saúde individual e coletiva, dentro dos princípios 
da ética/bioética. 

B. Desenvolver procedimentos restauradores à 
cavidade bucal dentro dos princípios de 
ética/bioética. 

C. Realizar procedimentos invasivos no tecido 
dentário. 

D. Prescrever medicamentos ao paciente. 
E. Assumir a supervisão do trabalho do THD, na 

ausência do cirurgião dentista. 
 
34. Recursos humanos adequados, técnicas e teorias 

de programação são considerados fundamentais 
para a construção de atividades eficazes na 
atenção à saúde bucal.  

 
Em relação ao planejamento e programação em 
saúde bucal, considere as seguintes afirmativas: 

 
A. Ações de planejamento incluem o estudo da 

realidade local, a definição de objetivos 
atingíveis, a ordenação de recursos materiais e 
humanos e o estabelecimento de medidas de 
tempo, quantidade e qualidade. 

B. As prioridades de planejamento em odontologia 
se restringem aos grupos populacionais por faixa 
etária. 

C. Os critérios para o estabelecimento de 
prioridades em odontologia incluem o número de 
pessoas atingidas, a seriedade do dano, a 
possibilidade de atuação eficiente, o custo per 
capita, o grau de interesse da comunidade, o 
valor educativo do programa, a capacidade 
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técnico-administrativa e o rendimento esperado 
do programa. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
B. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
C. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
D. Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
E. As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 
35. Com relação aos aspectos de inclusão ou 

atuação da Equipe de Saúde Bucal (ESB) na 
Estratégia Saúde da Família, assinale alternativa 
INCORRETA. 

 
A. Antes da inclusão efetiva da Equipe de Saúde 

Bucal, algumas orientações em saúde bucal eram 
realizadas pelos agentes comunitários de saúde. 

B. Uma das principais atuações da ESB é o 
reconhecimento das microáreas, seus riscos e 
necessidades, assegurando às famílias residentes 
o acesso às ações de saúde bucal. 

C. A avaliação dos padrões de qualidade e do 
impacto das ações em saúde bucal desenvolvidas 
é uma das atuações da ESB, de acordo com os 
princípios da Estratégia Saúde da Família. 

D. A atuação da ESB é baseada na manutenção das 
práticas de atenção à saúde bucal tradicionais, 
com enfoque na doença e cura. 

E. A inclusão efetiva da Equipe de Saúde Bucal 
ocorreu no ano de 2000, no entanto, alguns 
municípios já incorporavam antes os cirurgiões-
dentistas com recursos próprios. 

 
36. O planejamento em saúde bucal tem como base 

promover mudanças significativas entre a 
realidade encontrada e a desejada.  

 
Qual das alternativas abaixo apresenta fatores 
com menor importância para o planejamento em 
saúde bucal? 

 
A. Indicadores epidemiológicos. 
B. Aspectos políticos, históricos e culturais. 
C. Rede pública de abastecimento de água tratada, 

fluoretada ou não. 
D. Indicadores de gênero e etnia. 
E. Indicadores econômicos e demográficos. 
 
37. A vigilância epidemiológica da fluorose 

dentária deve ser parte do processo de vigilância 

à saúde, como atribuição da esfera municipal, 
tendo como objetivos: 

 
1. Monitorar a ocorrência, distribuição e 

gravidade de casos de fluorose. 
2. Avaliar a necessidade de controle de 

consumo de produtos com flúor e açúcar. 
3. Acompanhar as tendências de ocorrência da 

fluorose ao longo do tempo. 
4. Incrementar a vigilância sanitária de 

produtos com flúor disponíveis para a 
população. 

5. Avaliar o impacto da fluorose sobre a 
qualidade de vida das pessoas adultas. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A. Somente os itens 3 e 5 são verdadeiros. 
B. Somente os itens 2, 3, 4 e 5 são verdadeiros. 
C. Somente os itens 1, 3 e 4 são verdadeiros. 
D. Somente os itens 1, 2 e 5 são verdadeiros. 
E. Somente os itens 1 e 4 são verdadeiros. 
 
38. O desenvolvimento de ações na perspectiva do 

cuidado em saúde bucal tem os seguintes 
princípios, além dos expressos no texto 
constitucional (universalidade, integralidade e 
equidade): 

 
A. Gestão participativa, ética, vínculo, 

planejamento e programação. 
B. Gestão participativa, ética, igualdade e acesso. 
C. Gestão participativa, ética, acesso, acolhimento e 

vínculo. 
D. Gestão participativa, acesso, acolhimento, 

igualdade e vínculo. 
E. Acesso, acolhimento, planejamento e vínculo. 
 
39. A Política Nacional de Saúde Bucal tem como 

eixos orientadores ações de: 
 
A. Promoção e proteção à saúde, incluindo a 

fluoretação das águas, educação em saúde e 
recuperação e ampliação da rede básica de saúde. 

B. Fluoretação das águas, educação em saúde, 
higiene bucal supervisionada, aplicações tópicas 
de flúor, recuperação e reabilitação da saúde 
bucal e ampliação das equipes de Saúde da 
Família. 

C. Educação em saúde, higiene bucal 
supervisionada, aplicações tópicas de flúor e 
capacitação das equipes de saúde bucal. 
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D. Promoção e proteção à saúde, incluindo a 
fluoretação das águas, educação em saúde, 
higiene bucal supervisionada, aplicações tópicas 
de flúor e recuperação e reabilitação da saúde 
bucal. 

E. Higiene bucal supervisionada, aplicações tópicas 
de flúor, recuperação e reabilitação da saúde 
bucal e capacitação das equipes de Saúde da 
Família. 
 

40. Para diminuir o grande contingente de dentes 
perdidos por sequelas de cárie e doença 
periodontal na população brasileira, faz-se 
necessário a organização e qualificação dos 
serviços odontológicos realizados na Atenção 
Básica, proporcionando: 

 
1. A incorporação e a universalização de 

tecnologias curativas individuais e coletivas 
para as doenças bucais mais comuns. 

2. A universalização e acesso precoce da 
população da área de abrangência aos 
procedimentos de controle coletivo da cárie e 
da doença periodontal. 

3. Oferta de procedimentos reabilitadores de 
baixa complexidade, como os tratamentos 
endodônticos conservadores em dentes 
permanentes. 

4. Oferta de próteses dentárias com o objetivo de 
construir uma política de inclusão social de 
adultos e idosos edêntulos. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A. Somente os itens 1 e 2 são verdadeiros. 
B. Somente os itens 2, 3, 4 e 5 são verdadeiros. 
C. Somente os itens 1, 3, 4 e 5 são verdadeiros. 
D. Somente os itens 2, 4 e 5 são verdadeiros. 
E. Os itens 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiros. 
 
_______________________________________ 
 
 

RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




