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PORTUGUÊS 

 

QUESTÃO 01 

Na redação oficial, deve-se ser objetivo, claro e conciso. O 
objetivo da clareza é que o texto possa ser compreendido sem 
dificuldade. De acordo com as características dos textos oficiais, 
numere a segunda coluna de acordo com a primeira: 
 
(1) Telegrama; 
(2) Carta oficial; 
(3) Requerimento. 
 
(   ) Documento usado para solicitar informações ou fazer pedidos 

a um organismo público, a uma instituição ou a uma 
autoridade; 

(   ) Utilizada por alguns órgão públicos em situações não- 
cerimoniosas com relação a pessoas estranhas ao serviço 
público; 

(   ) Um meio de comunicação rápida empregado sobretudo em 
casos urgentes. 

 
A sequência correta é: 
 
A) 3, 2, 1; 
B) 2, 3, 1; 
C) 1, 2, 3; 
D) 1, 3, 2; 
E) 2, 1, 3. 
 
Leia a tirinha a seguir para responder às questões 02 e 03: 

 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 02 

Na primeira oração presente na fala do penúltimo quadrinho, o 
sujeito é: 
 
A) Uma vida inteira de esforços; 
B) Este desenho; 
C) Tal resultado; 
D) O resultado de seis anos; 
E) Desenho. 
 

QUESTÃO 03 

“Este desenho é o resultado de seis anos de obstinada labuta”. A 
expressão sublinhada pode ser substituída por qualquer outra 
abaixo sem causar nenhum prejuízo à compreensão do texto, 
exceto por: 
 
A) Constante lida; 
B) Pertinaz trabalho; 
C) Volúvel aprendizado; 
D) Caprichoso afã; 
E) Incansável dedicação. 
 
O texto a seguir servirá de base para as questões 04 e 05: 
 
 "Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o 
nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, 
fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Doze meses dão para 
qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o 
milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro 
número e outra vontade de acreditar, que daqui para diante vai 
ser diferente."  

Carlos Drummond de Andrade 

 

QUESTÃO 04 

A alternativa que possui apenas preposições é: 
 
A) a, que, se; 
B) no, da, daqui; 
C) um, e, que; 
D) de, com, para; 
E) com, aí, outra. 
 

QUESTÃO 05 

De acordo com as regras de flexão das palavras é correto 
afirmar: 
 
A) A palavra qualquer não possui flexão de número; 
B) A palavra genial só admite flexão de gênero; 
C) A palavra renovação está flexionada no grau aumentativo; 
D) A palavra daqui admite flexões de gênero e número; 
E) A palavra renovação só admite flexão de número. 
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MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 06 

Durante uma viagem, um motorista enxerga um animal na pista. 
Quando está a 100 m de distância do animal, o motorista aciona 
o freio do carro. A partir desse momento, ele percorre 24m no 
primeiro segundo e, a cada segundo subsequente, 80% da 
distância percorrida no segundo anterior. Pode-se afirmar que: 
 
A) O motorista conseguirá evitar o acidente, parando a 20m 

(aproximadamente) de distância do animal; 
B) O motorista não conseguirá evitar o acidente, pois a distância 

de frenagem é maior que a distância entre o carro e o animal; 
C) O motorista conseguirá evitar o acidente, parando a 70m 

(aproximadamente) de distância do animal; 
D) Motorista conseguirá evitar o acidente, parando a 30m 

(aproximadamente) de distância do animal; 
E) O motorista não conseguirá evitar o acidente, pois,  a distância 

de frenagem é menor que a distância entre o carro e o animal.  
 

QUESTÃO 07 

Cinco amigos se propõem a um jogo de dados. Cada um 
escolherá um número de 1 a 36, e dois dados serão  lançados 
simultaneamente. O jogador marcará ponto quando o produto dos 
números do dado der o número por ele escolhido. João escolheu 
o número 24, Pedro escolheu o 36, José escolheu 12, Maria 
escolheu o 20 e Carlos escolheu o 30, logo, quem tem maior 
número de possibilidades tem maior chance de ganhar o jogo. 
Então, pode-se afirmar que quem tem o maior número de 
possibilidades é: 
 
A) João; 
B) Pedro; 
C) José; 
D) Maria; 
E) Carlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 

As tabelas a seguir se referem aos preços de venda, quantidades 
vendidas e custos  de bombons de um determinado 
supermercado no mês de março de 2007. 
 

PREÇOS DE VENDA: BOMBONS GRANDES 
SUCESSOS DA LACTA 

Caixa com 213g R$ 3,00 

Caixa com 400g R$ 5,50 

 

CAIXAS VENDIDAS: BOMBONS GRANDES 
SUCESSOS DA LACTA 

Supermercado 
Bom&Bom 

Caixas com 213g Caixas com 400g 

1ª Semana 200 500 

2ª Semana 300 600 

3ª Semana 250 550 

4ª Semana 350 650 

 

CUSTO: BOMBONS GRANDES SUCESSOS DA 
LACTA 

Caixa com 213g R$ 2,00 

Caixa com 400g R$ 3,50 

 
O lucro obtido pelo supermercado no mês de março com a venda 
dos bombons, foi de: 
 
A) R$ 5080,00; 
B) R$ 5560,00; 
C) R$ 5710,00; 
D) R$ 5000,00; 
E) R$ 5200,00. 
 

ANOTAÇÕES 
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QUESTÃO 09 

Observe as figuras a seguir. Cada figura representa uma cruz 
formada por cinco quadrados idênticos. 
 
 FIGURA I FIGURA II 

      
 
 FIGURA III FIGURA IV 

      
 
Todas as figuras possuem a mesma área, porque são iguais. 
Nessas figuras foram desenhados diferentes segmentos de reta 
(de comprimentos diferentes), no interior de cada cruz que 
representa uma figura. 
Com cada um desses segmentos formaremos um quadrado. 
 
Marque a opção que apresenta a figura que contém o segmento 
de reta que forma um quadrado de área igual à área da cruz. 
 
A) Figura I; 
B) Figura II; 
C) Figura III; 
D) Figura IV; 
E) Nenhuma. 
 

QUESTÃO 10 

Analise o anúncio que está exposto na lanchonete do Sr. Mário: 
 

 

5 pastéis e 3 copos de suco por R$ 5,80 
ou 

3 pastéis e 2 copos de suco por R$ 3,60 
 

 
Se uma pessoa comprar 1 pastel e um copo de suco pagará a 
quantia de: 
 
A) R$ 1,00; 
B) R$ 1,20; 
C) R$ 1,40; 
D) R$ 1,60; 
E) R$ 1,80. 
 
 
 
 
 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o Secretário 
Especial da Copa 2014 do Governo do Estado do Ceará: 
 
A) Gony Arruda; 
B) Arruda Bastos; 
C) Ferruccio Feitosa; 
D) Bismarck Maia; 
E) Francisco Bezerra. 
 

QUESTÃO 12 

A Comissão da Verdade criada pela Presidenta da República, 
através Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011, terá prazo de 
dois anos, a partir de sua instalação, para a conclusão dos seus 
trabalhos. Assinale a alternativa que aponta incorretamente um 
dos membros da referida comissão: 
 
A) Gilson Dipp; 
B) Cláudio Fonteles; 
C) Maria Rita Kehl; 
D) José Carlos Dias; 
E) Ayres Britto. 
 

QUESTÃO 13 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o estado que não 
faz fronteira com o Estado do Ceará: 
 
A) Piauí; 
B) Rio Grande do Norte; 
C) Pernambuco; 
D) Sergipe; 
E) Paraíba. 
 

QUESTÃO 14 

Dentro do conjunto de obras estruturantes em Fortaleza para a 
Copa de 2014 está a construção do Ramal Parangaba Mucuripe. 
A linha fará uma importante ligação entre o setor hoteleiro da orla 
marítima de Fortaleza e o centro da capital, a partir de sua 
integração com a Linha Sul. O Ramal vai ser operado com 
composições de VLT. Assinale a alternativa que aponta 
corretamente o significado da sigla VLT: 
 
A) Veículo Liga Transporte; 
B) Veículo Leve Transportador; 
C) Veículo Leva sobre Trilhos; 
D) Veículo Leve Turístico; 
E) Veículo Leve sobre Trilhos. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que aponta corretamente a quantidade de 
municípios existentes no Estado do Ceará: 
 
A) 184; 
B) 185; 
C) 186; 
D) 187; 
E) 188. 
 
 



0404 – COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL 

Página 4 de 7 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

Paciente do sexo feminino, 16 anos, procurou atendimento numa 
unidade de Saúde da Família com queixa de “sapinho”. Essa é 
uma denominação popular para uma forma de candidíase bucal. 
Qual o tipo? 
 
A) Pseudomembranosa aguda; 
B) Pseudomembranosa crônica; 
C) Hiperplásica crônica; 
D) Hipertrófica crônica; 
E) Atrófica aguda. 
 

QUESTÃO 17 

Paciente do sexo masculino, 40 anos, agricultor, encaminhado à 
unidade de Saúde da Família com queixa de máculas vermelho-
purpúreas no palato. Você deve explicá-lo que esse quadro pode 
ser encontrado em diversas doenças. Porém, sua hipótese 
diagnóstica deve sugerir: 
 
A) Mononucleose, felação e púrpura; 
B) Felação, hanseníase e hemofilia; 
C) Púrpura, mononucleose e sífilis; 
D) Hemofilia, sífilis e hanseníase; 
E) Nenhuma das anteriores. 
 

QUESTÃO 18 

Segundo a classificação da OMS (Organização Mundial da 
Saúde), há um tipo de cementoma descrito como “massas 
cementárias esclerosantes e cementose difusa”. Trata-se do (a): 
 
A) Cementoblastoma benigno; 
B) Cementoblastoma maligno; 
C) Displasia cementária apical; 
D) Cementoma gigantiforme; 
E) Fibroma cementificante. 
 

QUESTÃO 19 

Marque a opção que só contém tipos de hamartomas: 
 
A) Nevo celular pigmentado, neurofibroma e ameloblastoma; 
B) Hemangioma, nevo celular pigmentado e odontoma; 
C) Neurofibroma, hemangioma e papiloma; 
D) Odontoma, papiloma e ameloblastoma; 
E) Odontoma, granuloma e nevo celular pigmentado. 
 

QUESTÃO 20 

Marque a opção que contém as localizações intrabucais das 
lesões herpéticas, em quase todos os casos. 
 
A) Palato mole, mucosa alveolar e lábio; 
B) Palato mole, mucosa alveolar e gengiva; 
C) Palato duro, gengiva e mucosa alveolar; 
D) Palato duro, lábio e gengiva; 
E) Palato mole, lábio e gengiva. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 

As manifestações bucais mais frequentes na AIDS são: 
 
A) Cistos e infecções oportunistas; 
B) Tumores benignos e doença periodontal de avanço lento; 
C) Infecções oportunistas e doença periodontal de avanço 

moderado; 
D) Cistos, tumores malignos e infecções oportunistas; 
E) Tumores malignos, infecções oportunistas e doença 

periodontal de avanço rápido. 
 

QUESTÃO 22 

No tratamento de infecções odontogênicas que contêm 
microorganismos anaeróbios, a associação mais utilizada, 
levando-se em conta sua ótima ação e a disponibilidade no 
serviço público para os pacientes é: 
 
A) Penicilina + pefloxacina; 
B) Eritromicina + penicilina; 
C) Gentamicina + penicilina; 
D) Penicilina + metronidazol; 
E) Penicilina + ácido clavulânico. 
 

QUESTÃO 23 

A respeito do uso dos AINES (anti-inflamatórios não-esteroidais) 
no controle da dor pós-operatória, marque a opção INCORRETA. 
 
A) São eficazes na dor surda da inflamação; 
B) São muito eficazes contra a dor aguda por estimulação direta; 
C) Sua resposta terapêutica depende da inibição das 

prostaglandinas; 
D) Podem evitar a sensibilização dos receptores da dor à 

estimulação mecânica; 
E) Como reação adversa, pode-se ter o aumento do tempo de 

sangramento. 
 

QUESTÃO 24 

Para o atendimento de emergência a um paciente com sinais de 
bradicardia, deve-se usar a substância: 
 
A) Propranolol; 
B) Fentanil; 
C) Adrenalina; 
D) Atropina; 
E) Protoxido. 
 

QUESTÃO 25 

Durante o atendimento, o paciente apresenta o seguinte quadro: 
surtos de dispnéia expiratória, espasmo brônquico e acúmulo de 
secreção nos brônquios. Inicia-se com tosse seca e em fase 
posterior a expectoração torna-se fácil. Trata-se de: 
 
A) Infarto agudo do miocárdio; 
B) Choque anafilático; 
C) Crise hipoglicêmica; 
D) Lipotímia; 
E) Crise asmática. 
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QUESTÃO 26 

Ainda sobre o paciente da questão 10, responda. Qual droga 
NÃO se deve administrar? 
 
A) Morfina; 
B) Broncodilatadores; 
C) Corticoides; 
D) Adrenalina; 
E) Vasoconstritor. 
 

QUESTÃO 27 

Sobre o processo de formação da cárie dentária, marque a opção 
INCORRETA: 
 
A) Em pH 5, os Streptococcus mutans continuam convertendo 

sacarose em ácido lático; 
B) O Lactobacillus casei está associado à presença de cáries em 

crianças de 2 a 5 anos; 
C) A amilopectina é o polissacarídeo responsável pelo 

tamponamento do pH; 
D) Os Streptococcus mutans necessitam de superfícies dentárias 

para formarem colônias; 
E) Os Streptococcus cariogênicos são rapidamente adquiridos 

por crianças. 
 

QUESTÃO 28 

Sobre a utilização do flúor, analise as alternativas como 
verdadeiro ou falso: 
 
(   ) Usado de maneira endógena promove, através da 

incorporação, um mecanismo de defesa contra o processo de 
desmineralização, atuando na remineralização do esmalte e 
incorporando-se ao sistema imunológico; 

(   ) Quando aplicado no período de formação dos dentes, 
promove a incorporação, protegendo os dentes contra cáries 
e incorporando-se ao sistema imunológico; 

(   ) Promove uma proteção temporária, não se incorporando ao 
sistema imunológico; 

(   ) Somente a utilização do flúor da forma exógena se incorpora 
ao sistema imunológico; 

(   ) Só se incorpora ao sistema imunológico quando utilizado até 
os 13 anos. 

 
A sequência correta é: 
 
A) V, V, F, V, V; 
B) V, F, V, F, V; 
C) V, V, F, F, V; 
D) F, F, V, V, F; 
E) F, F, V, F, F. 
 

QUESTÃO 29 

O fluido do sulco gengival é composto de: 
 
A) Saliva; 
B) Tecido conjuntivo; 
C) Placa; 
D) Película adquirida; 
E) Ligamento periodontal. 
 
 
 

QUESTÃO 30 

Uma das características do fluido do sulco gengival é: 
 

A) Possuir propriedades antimicrobianas; 
B) Limpeza do material do sulco; 
C) Servir como meio para o crescimento bacteriano; 
D) Exerce a ação de anticorpo em defesa da gengiva; 
E) Em grandes quantidades dificulta a adesão do epitélio 

juncional. 
 

QUESTÃO 31 

A definição de espaço biológico é: 
 

A) A distância compreendida pelo sulco gengival, epitélio 
juncional e a inserção conjuntiva, sendo, em média de 5 mm; 

B) A distância entre a inserção conjuntiva do colo do dente até o 
seu ápice; 

C) A denominação dada ao espaço formado pelo sulco gengival; 
D) O espaço a ser respeitado nas restaurações subgengivais, 

sendo em média de 2 mm; 
E) O nome dado à inserção do ligamento periodontal do dente. 
 

QUESTÃO 32 

O pirofosfato, encontrado na saliva, tem por característica: 
 

A) Permitir a precipitação de sais de fosfato de cálcio; 
B) Desagregar os microorganismos da placa; 
C) Inibir a formação de película adquirida; 
D) Elevar o pH da placa; 
E) Inibir a calcificação. 
 

QUESTÃO 33 

Segundo Lindhe, o sistema extrínseco de fibras do cemento 
radicular é produzido pelos: 
 

A) Fibroblastos; 
B) Cementoblastos; 
C) Osteoblastos; 
D) Cementócitos; 
E) Osteoclastos. 
 

QUESTÃO 34 

Sobre a assistência à saúde pública (Constituição Federal, artigo 
199), marque V para as alternativas verdadeiras e F para as 
falsas: 
 

(   ) As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar ao SUS, segundo diretrizes deste, mediante 
contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos; 

(   ) A destinação dos recursos públicos também pode ser dirigida 
a auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 
lucrativos; 

(   ) Em situações de emergência, pode-se ter a participação 
indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência 
à saúde no país. 

 

A sequência correta é: 
 

A) V, F, F; 
B) V, V, F; 
C) F, V, F; 
D) F, F, V; 
E) V, V, V. 
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QUESTÃO 35 

Ao SUS compete, além de outras atribuições, nos termos da Lei: 
 

A) Ordenar a formação de recursos na área do meio ambiente; 
B) Fiscalizar o desenvolvimento científico e tecnológico, 

intervindo nos casos em que se faça necessário; 
C) Executar as ações de Vigilância Sanitária, Epidemiológica e da 

Saúde do Trabalhador; 
D) Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, 

guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, 
tóxicos e radioativos; 

E) As opções C e D estão corretas. 
 

QUESTÃO 36 

A Lei 8.080, de 19/09/1990, que dispõe sobre as condições para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde foi modificada 
posteriormente. Sobre essas modificações, marque a opção 
correta: 
 

A) A lei 9.836 acrescenta capítulo e artigo 
B) A lei 9.836 altera 
C) A lei 9.836 acrescenta dispositivos 
D) A lei 11.108 acrescenta capítulo e artigo 
E) A lei 10.424 altera 
 

QUESTÃO 37 

A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite tem 
por objetivo, EXCETO: 
 

A) fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, 
integração de territórios, referência e contra-referência entre 
os entes federados; 

B) são foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto 
aos aspectos operacionais do SUS; 

C) decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e 
administrativos da gestão compartilhada do SUS; 

D) definir diretrizes de âmbito nacional e regional a respeito da 
organização das redes de ações e serviços de saúde; 

E) definir diretrizes de âmbito nacional, regional e intermunicipal a 
respeito da organização das redes de ações e serviços de 
saúde. 

 

QUESTÃO 38 

O saneamento básico é considerado como uma medida de 
prevenção de qual nível? 
 

A) 1º; 
B) 2º; 
C) 3º; 
D) 4º; 
E) 5º. 
 

QUESTÃO 39 

No Brasil – um país em desenvolvimento – a responsabilidade de 
fazer a promoção de saúde bucal, levando-se em conta a 
universalidade e equidade da assistência para a população, o 
atendimento deve ser segundo o método: 
 

A) Preventivo para todos; 
B) Restaurador/estético para a minoria; 
C) Preventivo/restaurador para a maioria; 
D) Restaurador para todos; 
E) Estético para todos. 

QUESTÃO 40 

As fases que constituem uma sequência de organização didática 
do método de planejamento são:  
 
A) Compreensão da realidade, hierarquização dos problemas, 

determinação de objetivos e definição de diretrizes; 
B) Compreensão da realidade, hierarquização dos problemas, 

determinação de objetivos, definição de diretrizes, execução, 
acompanhamento e avaliação; 

C) Compreensão da realidade, hierarquização dos problemas, 
execução, avaliação, determinação de objetivos, definição de 
diretrizes e implantação; 

D) Compreensão da realidade, hierarquização dos problemas, 
determinação de objetivos, definição de diretrizes, elaboração 
da programação, execução, acompanhamento e avaliação; 

E) Nenhuma opção está correta. 
 

QUESTÃO 41 

Segundo a Norma Operacional Básica 01/96, a atenção à saúde 
compreende 3 grandes campos: 
 
A) Assistência médica em níveis crescentes de complexidade: 

ambulatorial, hospitalar, domiciliar; 
B) Assistência individual e coletiva nos níveis federal, estadual e 

municipal; 
C) Assistência individual e coletiva, intervenções ambientais, 

políticas externas ao setor de saúde que interferem nos 
determinantes sociais do processo saúde/doença; 

D) Gestão e gerência, recursos humanos, financiamento; 
E) Recursos humanos, financiamento, assistência médica. 
 

QUESTÃO 42 

Complete a frase corretamente: 
 
“A integração e a homogeneidade do sistema, respeitando a 
coerência com a realização dos objetivos que preconiza é um 
princípio do planejamento conhecido como _________.” 
 
A) unidade; 
B) unicidade; 
C) racionalidade; 
D) flexibilidade; 
E) universalidade. 
 

QUESTÃO 43 

As instituições SESC e SESI se incluem no subsistema: 
 
A) Público, da administração direta; 
B) Privado, com finalidade lucrativa; 
C) Público, da administração indireta; 
D) Privado, com finalidade não-lucrativa; 
E) Privado, da administração indireta. 
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QUESTÃO 44 

Sobre a Atenção à Saúde Indígena, marque a opção correta. 
 

A) O custeio e execução das ações será feito por instituições 
governamentais, apenas; 

B) O custeio e execução das ações será feito por instituições 
governamentais e não-governamentais; 

C) As populações indígenas não têm direito a participar dos 
organismos colegiados de formulação, acompanhamento e 
avaliação das políticas de saúde; 

D) O subsistema de atenção à saúde indígena diferencia-se do 
SUS apenas pela centralização; 

E) Nenhuma está correta. 
 

QUESTÃO 45 

De acordo com a Lei 8.142, de 28/12/1990, os recursos do FNS 
(Fundo Nacional de Saúde) serão alocados como: 
 

A) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus 
órgãos e entidades, da administração direta e indireta; 

B) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do 
Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional; 

C) Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da 
Saúde; 

D) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal; 

E) Todas as opções estão corretas. 
 

QUESTÃO 46 

Sobre o PAB (Piso Assistencial Básico), marque a opção 
INCORRETA. 
 

A) Consiste em um montante de recursos financeiros destinado 
ao custeio de procedimentos e ações de assistência básica, 
de responsabilidade municipal; 

B) Este piso é definido pela multiplicação de um valor per capita 
nacional da população de cada município (fornecida pelo 
IBGE); 

C) A transferência total do PAB será suspensa no caso da não-
alimentação pela Secretaria Municipal de Saúde dos bancos 
de dados por mais de 2 meses consecutivos; 

D) A transferência total do PAB será suspensa no caso da não-
alimentação pela Secretaria Municipal de Saúde dos bancos 
de dados por mais de 3 meses consecutivos; 

E) O elenco de procedimentos custeados pelo PAB é proposto 
pela Comissão Intergestora Tripartite e votados no Conselho 
Nacional de Saúde. 

 

QUESTÃO 47 

Ainda sobre o PAB, marque a opção correta. 
 

A) Poderá haver um acréscimo percentual do montante do PAB 
mesmo que não esteja integrado ao Programa de Saúde da 
Família; 

B) Os acréscimos têm, como limite, 80% do valor do PAB original 
do município; 

C) O acréscimo é de 10% sobre o valor do PAB para cada 5% da 
população coberta, até atingir 60% da população total do 
município; 

D) O acréscimo é de 10% para cada 5% da população coberta 
entre 60% e 90% da população total do município; 

E) O acréscimo é de 3% para cada 5% da população coberta 
entre 90% e 100% da população total do município. 

QUESTÃO 48 

De acordo com a Portaria 373, o PDR (Plano Diretor de 
Regionalização) deverá ser elaborado na perspectiva de garantir: 
 
A) Assistência somente ao pré-natal; 
B) Acompanhamento de pessoas com doenças agudas; 
C) Tratamento cirúrgico de casos de alta complexidade em 

urgências ambulatoriais; 
D) Cobertura universal do esquema preconizado pelo Programa 

Nacional de Imunizações, para todas as faixas etárias; 
E) Cobertura universal do esquema preconizado pelo Programa 

Nacional de Imunizações para a primeira infância. 
 

QUESTÃO 49 

As responsabilidades e ações estratégicas mínimas de Atenção 
Básica em Saúde Bucal incluem: 
 
A) Instalações de próteses 
B) Atendimentos hospitalares 
C) Bochechos com flúor 
D) Levantamento epidemiológico 
E) As opções C e D estão corretas 
 

QUESTÃO 50 

As prioridades do Pacto Pela Vida e seus objetivos são: 
 
A) Câncer de próstata; 
B) Saúde do idoso; 
C) Doenças novas surgidas após a implementação do SUS; 
D) Atenção de alta complexidade à saúde; 
E) Esquema de imunizações. 
 
 
 




