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QUESTÃO 01
De acordo com o Artigo 197 da Constituição da República
Federativa do Brasil, são de relevância pública as ações e
serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos
termos da lei, sobre sua:
a) regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua
execução ser feita diretamente ou através de terceiros
e, também, por pessoa física ou jurídica de direito
público.
b) regulamentação, e fiscalização, devendo sua execução
ser feita diretamente, por pessoa jurídica de direito
público e privado.
c) regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua
execução ser feita diretamente ou através de terceiros
e, também, por pessoa física ou jurídica de direito
privado.
d) regulamentação, controle, devendo sua execução ser
feita diretamente ou através de terceiros e, também,
por pessoa jurídica de direito público.
QUESTÃO 02
Coloque V para Verdadeiro e F para Falso.
Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil
em seu Artigo 198, 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:
( )I- descentralização, com direção única em cada esfera
de governo;
( )II-atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais;
( )III-participação da comunidade.
a) V-, V-, F.
b) F-, V-, V.
c) V-, F-, V.
d) V-, V-, V.
QUESTÃO 03
O Artigo 9º da Lei Federal 8080/90 afirma que a direção
do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com
o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo
exercida em cada esfera de governo pelos seguintes
órgãos:
I-no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;
II-no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente e
Ministério da Saúde;
III-no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de
Saúde ou órgão equivalente.
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
QUESTÃO 04
O Artigo 19-Q da Lei Federal 8080/90 afirma que a
incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos

medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a
constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de
diretriz terapêutica, são atribuições do;
a) Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão
Nacional de Incorporação de Tecnologias no
SUS. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011).
b) Ministério da Saúde, assessorado pelas Secretarias
Estaduais de Saúde. (Incluído pela Lei nº 12.401, de
2011).
c) Ministério da Saúde, , assessorado pelas Secretarias
Municipais de Saúde. (Incluído pela Lei nº 12.401, de
2011).
d) Ministério
da
Saúde,
assessorado
pela
ANVISA. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011).
QUESTÃO 05
Conforme o Artigo 2° da Lei Federal 8142/90, os recursos
do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:
I-despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde,
seus órgãos e entidades, da administração direta e
indireta;
II-investimentos previstos em lei orçamentária, de
iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso
Nacional;
III-investimentos previstos no Plano Bienal do Ministério
da Saúde;
IV-cobertura das ações e serviços de saúde a serem
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito
Federal.
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
QUESTÃO 06
O Parágrafo 2° do Artigo 3° da Lei Federal 8142/90
estabelece que os recursos referidos neste artigo serão
destinados:
a) no máximo sessenta por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
b) pelo menos setenta por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
c) no máximo setenta e cinco por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
d) pelo menos sessenta e cinco por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
QUESTÃO 07
Segundo a Portaria 399/06, o Pacto pela Vida está
constituído por um
conjunto de compromissos
____________, expressos em objetivos de processos e
resultados e derivados da análise da situação de saúde do
País e das prioridades definidas pelos governos federal,
estaduais e municipais.
a) Morais.
b) Sanitários.
c) Éticos.
d) Sociais.
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QUESTÃO 08
De acordo com a Portaria 399/06 são seis as prioridades
pactuadas:
I-Saúde do idoso;
II-Controle do câncer de colo de útero, de mama e próstata;
III-Fim da mortalidade infantil e materna;
IV-Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças
emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase,
tuberculose, malária e influenza;
V-Promoção da Saúde;
VI-Fortalecimento da Atenção Básica.
a) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II, III, V e VI estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, IV, V e VI estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 09
Coloque V para Verdadeiro e F para Falso.
Segundo a Portaria GM/MS 648/06 a Atenção Básica tem
como fundamentos:
( )I-possibilitar o acesso parcial a serviços de saúde de
qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de
entrada preferencial do sistema de saúde, com
território adscrito de forma a permitir o planejamento e
a programação descentralizada, e em consonância com
o princípio da equidade;
( )II-efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a
saber: integração de ações programáticas e demanda
espontânea; articulação das ações de promoção à
saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde,
tratamento e reabilitação, trabalho de forma
interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado
na rede de serviços;
( )III-desenvolver relações de vínculo e responsabilização
entre as equipes e a população adscrita garantindo a
continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade
do cuidado;
( )IV-valorizar os profissionais de saúde por meio do
estímulo e do acompanhamento constante de sua
formação e capacitação;
( )V-realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos
resultados alcançados, como parte do processo de
planejamento e programação; e
( )VI -estimular a participação popular e o controle social.
a) V-, V-, F-, V-, V-, V.
b) F-, V-, V-, V-, V-, V.
c) V-, F-, F-, V-, V-, V.
d) V-, V-, V-, V-, V-, V.
QUESTÃO 10
Segundo a Portaria GM/MS 648/06, o processo de
capacitação deve iniciar-se concomitantemente ao início do
trabalho das ESF por meio do Curso Introdutório para toda
a equipe. Recomenda-se que:
I-o Curso Introdutório seja realizado em até 3 meses após
a implantação da ESF;
II-a responsabilidade da realização do curso introdutório
e/ou dos cursos para educação permanente das
equipes, em municípios com população inferior a 100

mil habitantes, seja da Secretaria de Estado da Saúde
em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde; e
III-a responsabilidade da realização do curso introdutório
e/ou dos cursos para educação permanente das
equipes, em municípios com população superior a 100
mil habitantes, é da ANVISA, que poderá realizar
parceria com a Secretaria de Estado da Saúde.
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas afirmativas estão corretas.
QUESTÃO 11
Assinale a opção correta em relação a figura abaixo:

a) O n0. 1 corresponde ao côndilo e o n0. 6 corresponde ao
canal do ouvido.
b) O n0. 2 corresponde ao músculo temporal e o n 0. 4
corresponde ao côndilo.
c) O n0. 3 corresponde ao músculo pterigoideo lateral e o
n0. 5 corresponde a zona bilaminar.
d) O n0. 4 corresponde ao côndilo e o n0. 1 corresponde
ao tecido retrodiscal.
QUESTÃO 12
Os anestésicos locais, utilizados em Odontologia, exibem a
seguinte configuração química:
a) Porção Hidrofílica (permite a injeção nos tecidos)+
Porção Lipofílica (permite a difusão do anestésico
através dos axônios) + Cadeia Intermediária (permite a
união das porções Hidrofílica e Lipofílica).
b) Porção Hidrofílica (permite a injeção nos tecidos) +
Porção Lipofílica (permite a difusão do anestésico
através da bainha nervosa) + Cadeia Intermediária
(permite classificar os anestésicos locais em ésteres ou
amidas).
c) Porção Hidrofílica (permite a difusão do anestésico
através da bainha nervosa) + Porção Lipofílica (permite
a injeção nos tecidos) + Cadeia Intermediária (permite
a união das porções Hidrofílica e Lipofílica).
d) Porção Hidrofílica (permite a injeção nos tecidos) +
Porção Lipofílica (permite classificar os anestésicos em
ésteres ou amidas) + Cadeia Intermediária (permite a
união das porções Hidrofílica e Lipofílica).
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QUESTÃO 13
Em um paciente saudável, as doses máximas de uma
solução anestésica local devem ser calculadas levando-se
em consideração:
a) Muito mais em função da base anestésica do que
propriamente do vaso constritor.
b) Muito mais em função do vaso constritor do que
propriamente da base anestésica.
c) O local a ser anestesiado.
d) A via de administração.
QUESTÃO 14
A medicação ideal a ser utilizada em pós operatório de
cirurgias de menor complexidade é:
a) 500mg de Dipirona Sódica com intervalos de 6h, após
1h da realização do procedimento.
b) 750mg de Paracetamol com intervalos de 4h, após 1h
da realização do procedimento.
c) 500mg de Paracetamol, logo após a intervenção, ainda
no ambiente do consultório.
d) 500mg de Dipirona Sódica, logo após a intervenção,
ainda no ambiente do consultório.
QUESTÃO 15
Trata-se de Alveolite:
a) Complicação restrita à região alveolar, caracterizada
pela desintegração do coágulo sanguíneo, deixando o
alvéolo dental vazio e recoberto por tecido necrótico.
b) Processo Inflamatório de caráter agudo, que se
desenvolve nos tecidos gengivais, recobrindo as coroas
dos dentes.
c) Complicação restrita à região alveolar, cartacterizada
pela desintegração óssea e neoformação de tecido
saudável.
d) Processo Inflamatório de caráter crônico, que se
desenvolve na região alveolar, causando neoformação
óssea.
QUESTÃO 16
Trata-se de Pericoronarite:
a) Processo Infeccioso que se desenvolve nos tecidos
gengivais, proliferando por toda cavidade oral.
b) Processo Inflamatório de caráter agudo, crônico ou
subagudo, que se desenvolve nos tecidos gengivais que
recobrem as coroas dos dentes em erupção.
c) Processo Inflamatório, exclusivamente de caráter
agudo, que se desenvolve nos tecidos gengivais que
recobrem as coroas dos dentes erupcionados.
d) Processo Infecto-contagioso que se desenvolve nos
tecidos gengivais, impedindo a erupção dos 3°s.
Molares.
QUESTÃO 17
Através da radiografia Panorâmica podemos avaliar as
estrutura bucais das seguintes formas:
a) Plano Sagital e Plano Coronal.
b) Plano Sagital e Plano Axial.
c) Plano Coronal e Plano Axial.

d) Plano Vertical e Plano Vestibulolingual.
QUESTÃO 18
Assinale a manifestação oral frequentemente encontrada
em pacientes submetidos a transplantes de órgãos:
a) Mucocele.
b) Líquen Plano.
c) CEC.
d) Hiperplasia Gengival.
QUESTÃO 19
NÃO é diagnóstico diferencial para Líquen Plano Erosivo:
a) Carcinoma Epidermoide.
b) Candidíase Crônica.
c) Lúpus Eritematoso Discoide.
d) Candidíase Atrófica.
QUESTÃO 20
Em relação a Técnica de Localização Radiográfica (Clark),
podemos afirmar:
a) A técnica consiste em 2 tomadas radiográficas, sendo
1 em posição orto radial e outra em posição periapical
comum (paralelismo).
b) A técnica consiste em 2 tomadas radiográficas, sendo 1
em posição periapical comum e outra radiografia
Oclusal.
c) A técnica consiste em 2 tomadas radiográficas, sendo 1
em posição periapical comum e outra radiografia
Interproximal.
d) A técnica consiste em 2 tomadas radiográficas, sendo 1
em posição orto radial e outra em posição mésio-radial
ou disto-radial.
QUESTÃO 21
Processo de perda de estrutura dental, geralmente em
região subgengival da unidade associado a stress
mastigatório:
a) Erosão Dental.
b) Atrição Dental.
c) Abfração Dental.
d) Abrasão Dental.
QUESTÃO 22
A prilocaína deve ser
apresentarem:
a) Metemoglobinemia.
b) Ansiedade.
c) Diabetes.
d) Hipertireoidismo.
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QUESTÃO 23
A localização mais comum do Carcinoma Epidermóide
Intraoral é:
a) Assoalho de boca.
b) Língua.
c) Palato Mole.
d) Palato Duro.
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QUESTÃO 24
NÃO é considerado um fator de risco para Carcinoma
Espinocelular:
a) Álcool.
b) Fumo.
c) Hipotireoidismo.
d) Próteses mal adaptadas.
QUESTÃO 25
Microqueratocistos localizados
denominados como:
a) Pérolas de Epstein.
b) Cistos de Lâmina Dentária.
c) Mucocele.
d) Nódulos de Bohn.
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