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Nº da inscrição:____ 

 
Cirurgião(ã) DentistaCirurgião(ã) DentistaCirurgião(ã) DentistaCirurgião(ã) Dentista    SanitaristaSanitaristaSanitaristaSanitarista    

 
 

I N S T R U Ç Õ E S 
 

Leia e siga atentamente as instruções abaixo: 

1. Acompanhe, com o fiscal, a conferência da paginação e número de questões do seu 
Caderno de Prova, apontando imediatamente qualquer falha encontrada. 

2. Leia toda a prova para tomar contato com os assuntos em questão. 

3. Em cada questão deve ser assinalada somente uma das alternativas. 
4. Na avaliação desta prova, somente serão consideradas as respostas marcadas adequadamente 

no “CARTÃO-RESPOSTA” de computador, que não deve conter rasuras. Questões que 
contenham respostas com rasuras ou mais de uma alternativa assinalada serão anuladas. 

5. O tempo de duração desta prova é de até três horas (das 9 horas às 12 horas), contado a partir 
do sinal do início da mesma. 

6. Os candidatos poderão levar o caderno de provas, depois de transcorrida 01 (uma) hora 
do início da mesma, tempo mínimo de permanência do candidato no certame. 

7. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser dirigido, em voz alta, ao fiscal da sala. 
8. As 40 (quarenta) questões da prova são de múltipla escolha. Leia com atenção o(s) texto(s) e os 

enunciados das questões. Para evitar rasuras no “CARTÃO-RESPOSTA”, ao encontrar a 
alternativa correta, segundo o enunciado da questão, assinale a alternativa correta na GRADE-
RASCUNHO, a qual consta na última folha da prova. Posteriormente, transcreva a alternativa no 
“CARTÃO-RESPOSTA”. 

9. Os dois últimos candidatos que assinarem a Ata de Presença deverão acompanhar o fiscal de 
sala para conferência e lacre dos cartões. 

10. Estrutura da Prova por disciplina: 
Parte I – Língua Portuguesa 10 (dez) questões 2,00 (dois) pontos 

Parte II – Conhecimento Específico 20 (vinte) questões 4,00 (quatro) pontos 

Parte III – Legislação Municipal e 
Saúde Pública 10 (dez) questões 2,00 (dois) pontos 

 
Prova Teórica – 27/10/2013 

 
Entidade Executora: FIDENE – Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do RS 

Site: http://www.unijui.edu.br/asc/concursos-publicos 
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PARTE I – LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Dependência eletrônica 
 

1 
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      Não faz muito tempo, os pais se preocupavam com os filhos que ficavam horas demais __ 
frente do computador. Em um curto espaço de tempo, essa preocupação deixou de ser um 
problema, pois a internet e os meios eletrônicos estão na palma das nossas mãos. Hoje, os 
celulares são os principais responsáveis pela dependência dos meios eletrônicos. De acordo com 
a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Brasil chegou a 245,2 milhões de aparelhos, 
em janeiro de 2012.  
      Grande facilitadora do contato entre pessoas distantes, da localização geográfica e dos 
passatempos mais variados, a tecnologia, além de contribuir em muitos aspectos da vida 
cotidiana, também é a responsável por traumas psicológicos. Os efeitos podem ser comparados 
aos do álcool e da cocaína.  
     É importante que o usuário saiba identificar a dependência do uso normal, tendo em vista que 
uma pesquisa do Google, em 2012, apontou que 73% dos brasileiros que possuem smartphones 
não saem de casa sem eles. Alguns sintomas podem ser apontados para diferenciar os tipos de 
uso. Passa ___ ser preocupante quando a pessoa sente constante necessidade de verificar o que 
acontece na internet, diminui o contato físico com familiares e amigos ou não tem interesse em 
atividades fora da rede.  
     Em um mundo em que a internet e os celulares são ferramentas profissionais em quase todas 
___ atividades, o próprio usuário deve saber o que valorizar quando tiver a oportunidade de estar 
off-line por alguns momentos. O contato com ___ natureza, incluindo os animais, com pessoas 
próximas e trabalhos manuais ajuda a refletir sobre outra percepção de mundo, que não é a do 
mundo virtual.  
     Mesmo essencial na maioria dos momentos, seja em casa ou no trabalho, a tecnologia deve 
ser usada com moderação. Ficar uma hora por dia longe das atividades virtuais já é considerado 
um bom tempo para reorganizar os pensamentos. Experimente também desabilitar os avisos de 
novos e-mails ou notificações das redes sociais do seu celular. Serão atitudes essenciais para 
ganhar mais qualidade de vida.  
 

Ivan Pinto (Psicólogo) 
Zero Hora, 14 de setembro de 2013. 

 

1. A alternativa que completa corretamente as lacunas no texto, com relação ao correto uso da crase nas linhas 
01, 14, 18 e 19, respectivamente, é:  
a) a – a – as – a. 
b) à – a – as – a. 
c) à – à – às – a. 
d) a – a – às – à. 
e) à – a – as – à. 
 
2. Está em desacordo com as ideias presentes no texto: 
a) Os pais não precisam mais se preocupar com uso excessivo da internet, já que os computadores passaram a 

ser pouco utilizados, sendo substituídos por aparelhos eletrônicos mais sofisticados, como celulares, 
smartphones, etc.  

b) A tecnologia contribui muito para as atividades diárias, podendo apresentar-se como negativa, causando 
traumas psicológicos. 

c) Mesmo sendo bastante positiva em nossas vidas, a tecnologia, segundo o autor, deve ser usada de maneira 
moderada. 

d) A dependência pode ser identificada quando o usuário sente necessidade de verificar o que se passa no mundo 
virtual. 

e) Os efeitos da dependência eletrônica já podem ser comparados aos efeitos de outras dependências, como a de 
algumas drogas lícitas e ilícitas.  
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3. Não é objetivo comunicativo do texto: 
a) Alertar as pessoas sobre o uso excessivo dos aparelhos eletrônicos e da internet. 
b) Informar sobre alguns dos sintomas da dependência eletrônica. 
c) Dar dicas para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida e façam atividades positivas quando estão off-

line. 
d) Comparar o comportamento das pessoas dependentes da rede e dos aparelhos eletrônicos com as que não os 

utilizam.  
e) Chamar a atenção para a importância de o usuário identificar a dependência. 
 
4. Leia com atenção as assertivas a seguir: 
I – Nas linhas 22 e 23, a colocação entre vírgulas, “Mesmo essencial na maioria dos momentos, seja em casa ou 

no trabalho, a tecnologia deve ser usada com moderação.”, trata-se de um aposto. 
II – Na frase “De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Brasil chegou a 245,2 milhões 

de aparelhos, em janeiro de 2012.” (linhas 04, 05 e 06) temos um argumento de provas concretas e a 
expressão “de acordo com” traz em si a ideia de conformidade. 

III – Na frase: “Passa ___ ser preocupante quando a pessoa sente constante necessidade de verificar o que 
acontece na internet, diminui o contato físico com familiares e amigos ou não tem interesse em atividades fora 
da rede.” (linhas 14, 15 e 16), a expressão ou em destaque introduz uma oração coordenada sindética 
alternativa. 

IV – A palavra “pois” (linha 03) introduz uma oração subordinada explicativa. 
A alternativa com a resposta correta é: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas I, II e III. 
d) Apenas II e III. 
e) Apenas II, III e IV. 
 
5. A relação entre os elementos citados a seguir está correta, com exceção de: 
a) Essa (linha 02) / “filhos que ficavam horas demais __ frente do computador.” (linhas 01 e 02). 
b) Nossas (linha 03) / “das pessoas em geral, incluindo o autor e os leitores". 
c) Que (segundo QUE da linha 12) / “brasileiros” (linha 12). 
d) Que (linha 01) / “filhos” (linha 01). 
e) Eles (linha 13) / “brasileiros” (linha 12). 
 
6. Leia atentamente as assertivas abaixo: 
I – Segundo o autor não cabe ao próprio usuário dos aparelhos eletrônicos identificar a sua dependência, isso deve 

ser feito unicamente por um profissional especializado.  
II – No trecho “Ficar uma hora por dia longe das atividades virtuais já é considerado um bom tempo para 

reorganizar os pensamentos.” (linhas 23 e 24), o uso da palavra já deixa implícito que não se espera que uma 
hora seja um bom tempo. 

III – A palavra “passatempos” (linha 08) é formada por justaposição. 
A alternativa correta é:  
a) Apenas I. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas II. 
d) Apenas I e II. 
e) I, II e III. 
 
7. O uso das palavras “pois” (linha 03), “também” (linha 09) e “quando” (linha 14) estabelecem, respectivamente, 
relações de: 
a) Explicação – adição – hipótese. 
b) Causa e consequência – oposição – tempo. 
c) Explicação – adição – hipótese. 
d) Causa e consequência – concessão – tempo. 
e) Explicação – adição – tempo. 
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08. Em “Em um mundo em que a internet e os celulares são ferramentas profissionais em quase todas ___ 
atividades, o próprio usuário deve saber o que valorizar quando tiver a oportunidade de estar off-line por alguns 
momentos.” (linhas 17, 18 e 19), a classe gramatical dos termos destacados, na ordem em que aparecem, é:  
a) Substantivo – advérbio – conjunção- substantivo.  
b) Pronome indefinido – adjetivo – conjunção – substantivo.  
c) Pronome indefinido – substantivo – conjunção – pronome oblíquo.  
d) Substantivo – verbo – conjunção – artigo.  
e) Adjetivo – advérbio – pronome – substantivo. 
 
09. Leia atentamente as afirmativas a seguir: 
I – Na frase “Hoje, os celulares são os principais responsáveis pela dependência dos meios eletrônicos.” (linhas 

03 e 04), o uso da palavra “principais” deixa implícito que existem outros aparelhos eletrônicos que geram 
dependência. 

II – Na colocação final, que encerra o texto, ao afirmar: “Serão atitudes essenciais para ganhar mais qualidade de 
vida.” (linhas 25 e 26), podemos entender que o autor sugere que a dependência de aparelhos eletrônicos 
compromete a qualidade de vida das pessoas.  

III – A expressão “Não faz muito tempo” (linha 01) utilizada pelo autor dá a entender que as mudanças geradas 
pelos eletrônicos têm sido rápidas.  

IV – De acordo com o autor, dificilmente quem usa aparelhos tecnológicos não está dependente, já que é muito 
difícil diferenciar o uso normal da dependência.  

A alternativa correta é:  
a) Apenas a I e II. 
b) Apenas a II. 
c) Apenas a I, II e III. 
d) Apenas a I, III e IV. 
e) Apenas a II, III e IV. 
 
10. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, palavras acentuadas pelas mesmas regras que 
dependência (linha 04), geográfica (linha 07), também, (linha 24) e já (linha 23): 
a) Diárias - médicas – não – dó. 
b) Mídia - psiquiátricos – nação – até. 
c) Violência – prática – até – três. 
d) Possível – vítimas – país – até. 
e) Diárias - relatório – então – país. 

PARTE II – CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

11. O tratamento do câncer com drogas quimioterápicas gera um resultado direto sobre os tecidos bucais. As 
formas de estomatotoxidade direta têm como sua forma mais comum a: 
a) Mucosite. 
b) Xerostomia. 
c) Cárie profunda. 
d) Doença periodontal. 
e) Infecções odontogênicas. 
 
12. São tumores malignos: 
I. Osteossarcoma. 
II. Fibroma ossificante. 
III. Condrossarcoma. 
IV. Melanoma. 
V. Mixoma odontogênico. 
a) I, III e V. 
b) III, IV e V. 
c) I, II e III 
d) I, III e IV. 
e) III e IV. 
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13. São tumores raros na boca. De origem mesenquimatosa, se apresentam muito vascularizados e possuem uma 
evolução rápida. Ao contrário dos carcinomas, são mais frequentes nas crianças e nos adultos jovens. São 
tumores de extrema gravidade, que se metastatizam por via hematogênica, alcançando principalmente os 
pulmões: 
a) Melanomas. 
b) Mielomas. 
c) Sarcomas. 
d) Cancro sifilítico. 
e) Adenocarcinoma 
 
14. Assinale a alternativa incorreta a respeito das afirmativas sobre o câncer de boca, patologia situada entre as 
principais causas de óbitos por neoplasias: 
a) O câncer de boca é uma denominação que inclui os cânceres de lábio e de cavidade oral (mucosa bucal, 

gengivas, palato duro, língua e assoalho da boca). 
b) O uso crônico de álcool e tabaco associados potencializa drasticamente o risco de aparecimento de câncer de 

boca. 
c) Exposição à radiação solar, má higiene bucal e uso de próteses dentarias má ajustadas estão incluídos entre os 

fatores de risco. 
d) Tende a acometer o sexo feminino de forma mais intensa e apenas 10% dos casos são diagnosticados em 

indivíduos com idade superior a 50 anos. 
e) Localiza-se preferencialmente em assoalho de boca e língua e o tipo histológico mais frequente é o carcinoma 

de células escamosas (carcinoma epidermóide). 
 
15. Quando o paciente possui um risco de endocardite bacteriana, existem algumas opções de antibióticos 
indicados para uma proflaxia. No caso de alergia a penicilina e impossibilidade de ingerir por via oral pode-se fazer 
o seguinte esquema: 
a) Amoxicilina ou Cefalexina 2 g (adulto) ou 50 mg/kg (pediátrico) V.O., 1 hora antes do procedimento. 
b) Clindamicina 600 mg (adulto) ou 20 mg/kg (pediátrico) I.V., 30 minutos a 1 hora antes do procedimento. 
c) Clindamicina 300 mg (adulto) ou 20 mg/kg (pediátrico) V.O., 1 hora antes do procedimento. 
d) Azitromicina ou Claritromicina 500 mg (adulto) ou 15 mg/kg (pediátrico) V.O., 1 hora antes do procedimento. 
e) Ampicilina 2 g (adulto) ou 50 mg/kg (pediátrico) I.M. ou I.V., 30 minutos a 1 hora antes do procedimento. 
 
16. O conhecimento do uso de medicamentos em Odontologia é de fundamental importância. Ao prescrever um 
analgésico com atividade anti-inflamatória, o profissional pode prescrever: 
a) Diclofenaco. 
b) Piroxicam. 
c) Tenoxicam. 
d) Acetominofen. 
e) Meloxicam. 
 
17. Sobre a ação preventiva do flúor e seu uso, julgue os itens a seguir. 
I – A ação anticariogênica do flúor deve-se à sua presença nos fluidos orgânicos na área do ataque cariogênico e 

não à incorporação do flúor ao esmalte, durante a fase de mineralização. 
II - A fluorose dentária é uma toxicidade de flúor crônica, causada durante o período de desenvolvimento dentário, 

afetando sempre dentes homólogos. 
III – O fluoreto de cobre e o fluoreto estanoso são mais bactericidas que os fluoretos de sódio, na mesma 

concentração de flúor. 
IV – Duas variáveis interferem na concentração de flúor que deve ser adicionada à água: temperatura e altitude. 
V – Quanto mais baixo o pH, maior é a quantidade de flúor necessária para impedir o processo de 

desmineralização, sem limite de pH para ação do flúor. 
Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas a I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas a I, III, IV e V estão corretas. 
d) Apenas a II, IV e V estão corretas. 
e) I, II, III, IV e V estão corretas. 
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18. São consideradas atribuições do Cirurgião Dentista que integra a Equipe de Saúde Familiar: 
I. Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em 

saúde bucal. 
II. Realizar mapeamento de sua área. 
III. Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais. 
IV. Supervisionar, coordenar e realizar atividades de qualificação e educação permanente dos ACS, com vistas ao 

desempenho de suas funções. 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente os itens I e II estão corretos. 
c) Somente os itens I e III estão corretos. 
d) Somente os itens II, III e IV estão corretos. 
e) Somente os itens III e IV estão corretos. 
 
19. São objetivos do Sistema Único de Saúde. 
I - A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 

realização integrada às ações assistenciais e das atividades preventivas. 
II - A formulação de política de saúde destinada a promover nos campos econômico e social condições 

indispensáveis ao seu plano de exercício, garantindo saúde consistente que vise a redução de risco de doenças 
e outros agravos, condições que assegurem acesso universal e igual às ações e aos serviços. 

III - A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Apenas I e a III estão corretas. 
e) I, II e III estão corretas. 
 
20. Para que serve o índice CPOD? 
a) Para medir situações específicas em que a utilização da medida não convencional é desejável para atingir a 

racionalização de recursos. 
b) Para medir a simetria e bilateralidade da cárie em situações gerais com medidas convencionais e sem a 

racionalização de recursos. 
c) Para medir e comparar a experiência de carie dentária em populações, seu valor expressa a média de dentes 

cariados, perdidos e obturados em um grupo de indivíduos. 
d) Para medir através do sistema probabilístico o detalhamento dos agravos de modo a possibilitar uma redução 

na prevalência e severidade da cárie dentária em crianças de países industrializados. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
21. No PSF são atribuições específicas do cirurgião dentista: 
a) Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências da USF, garantindo o controle de 

infecção. 
b) Realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita. 
c) Realizar busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico. 
d) No nível de suas competências, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária. 
e) Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados. 
 
22. Para a realização de tomada radiográfica oclusal total da maxila em um paciente adulto (filme de 5,7 x 7,5 cm), 
deve-se posicionar o paciente com a linha de orientação trágus à asa do nariz paralela ao plano horizontal e 
angulação vertical do feixe de raios de +65o e angulação horizontal de 0o. A área de incidência dos Raios-X deve 
ser: 
a) Ápice nasal. 
b) 3 cm atrás da comissura palpebral externa. 
c) Glabela. 
d) Forame infraorbitário. 
e) Nenhuma das anteriores. 
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23. Paciente de 15 anos de idade, gênero feminino, chega ao consultório odontológico e ao exame clínico. 
Observa-se a ausência de seu canino superior esquerdo (23). Ao realizar radiografia periapical da região, o 
cirurgião-dentista observa a imagem do canino não irrompido, sobreposta à porção radicular do elemento 22. Ao 
realizar uma segunda tomada radiográfica desviando a angulação horizontal distorradialmente, observa-se que a 
imagem do canino acompanhou o referido desvio. De acordo com o exposto, pode-se afirmar que o método de 
localização radiográfica utilizado e a região da maxila onde o dente incluso se encontra em relação ao elemento 22 
são, respectivamente: 
a) Miller-Winter, vestibular. 
b) Donovan, distal. 
c) Donavan, mesial. 
d) Clark, palatina. 
e) Clark, vestibular. 
 
24. 60 dias após uma intervenção não cirúrgica no tratamento da periodontite, podem ser considerados resultados 
favoráveis: 
I. Redução da profundidade da sondagem e ausência de sinais inflamatórios subgengivais. 
II. Redução da profundidade de sondagem e presença de exudato subgengival. 
III. Permanência da mesma profundidade de sondagem e ausência de sinais inflamatórios. 
IV. Permanência da mesma profundidade de sondagem e presença de exudato subgengival. 
a) II apenas é correto.  
b) I e III apenas são corretos. 
c) I e II apenas são corretos. 
d) I, II e III apenas são corretos. 
e) I, II, III e IV são corretos. 
 
25. A doença periodontal pode alterar os aspectos morfológicos do osso através de diferentes padrões de 
destruição óssea. Neste contexto, é correto afirmar: 
a) A Periodontite é uma doença infecciosa, inflamatória, que atinge uma grande quantidade de pacientes adultos. 

Age destruindo a sustentação do dente sem causar dor. A causa principal desta doença não é a placa 
bacteriana. 

b) A perda óssea horizontal é o padrão menos comum de destruição óssea na doença periodontal, onde o osso é 
reduzido em espessura. 

c) Os defeitos ósseos angulares se caracterizam por uma depressão óssea côncava ao longo da raiz, com a base 
do defeito localizada apicalmente. 

d) A principal característica do envolvimento de furca grau III é a exposição da furca à visualização direta pela 
associação da retração gengival ao defeito ósseo. 

e) A periodontite agressiva é a única patologia capaz de provocar alterações ósseas no periodonto. 
 
26. Com relação às reabsorções dentárias externas, é incorreto afirmar: 
a) A reabsorção de superfície tem como etiologia lesões traumáticas localizadas no ligamento periodontal e 

cemento. 
b) A reabsorção substitutiva é causada por dentinoclastos adjacentes ao tecido de granulação da polpa. 
c) A reabsorção invasiva se inicia a partir de um ponto do periodonto que, supostamente, sofreu alguma injúria, 

expandindo-se, em seguida, pela massa dentinária. 
d) A reabsorção inflamatória é causada pela presença de tecido necrótico e infectado no canal radicular. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
27.  A necrose do retalho cirúrgico pode ser prevenida, se forem observados os seguintes princípios, exceto: 
a) Deve-se, sempre que possível, incluir um suprimento sanguíneo axial na base do retalho. 
b) A base do retalho nunca deve ser mais ampla do que o ápice (extremidade) do mesmo. 
c) Em geral, a dimensão da base do retalho não pode ser menor que a altura. 
d) A base do retalho não deve ser excessivamente torcida ou distendida. 
e) Para um bom aporte sanguíneo, a altura do retalho não pode ser maior que a base do mesmo. 
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28. São consideradas contraindicações para a realização de exodontias: 
a) Doença periodontal extensa e grave, dentes envolvidos em lesões patológicas e dentes envolvidos em fraturas 

de maxilares. 
b) Doença periodontal extensa e grave, dentes envolvidos em lesões patológicas e história da radiação terapêutica 

para o câncer. 
c) Doença periodontal extensa e grave, dentes localizados dentro de uma área de tumor maligno e dentes 

envolvidos em fraturas de maxilares. 
d) História da radiação terapêutica para o câncer, dentes localizados dentro de uma área de tumor maligno e 

diabetes não controlada. 
e) Diabetes não controlada, dentes envolvidos em lesões patológicas e dentes envolvidos em fraturas de 

maxilares. 
 
29. O antioxidante usado com maior frequência nos tubetes anestésicos locais é o: 
a) Bissulfito de sódio. 
b) Hipoclorito de sódio. 
c) Brometo de potássio. 
d) Picolinato de cromo. 
e) Esteato de potássio. 
 
30. Em relação à dentição decídua, sabemos que ela está completa com a erupção e oclusão dos quatro segundos 
molares decíduos, mais ou menos entre os 24 e 30 meses de vida da criança. Este período de dentição decídua 
prolonga-se até os 6 anos de idade com a erupção dos primeiros molares permanentes, quando temos o início da 
dentição mista. Uma das características marcantes da dentição decídua é o espaço primata. Assinale a alternativa 
que define corretamente o espaço primata. 
a) Espaço primata na maxila entre os incisivos centrais decíduos. 
b) Espaço primata localiza-se entre os segundos molares decíduos e os primeiros molares decíduos tanto na 

maxila como na mandíbula. 
c) Os incisivos decíduos apresentam espaços entre suas coroas, tanto no arco superior como no inferior. 
d) Espaço primata na maxila entre o incisivo lateral decíduo e o canino decíduo, na mandíbula entre o canino 

decíduo e o primeiro molar decíduo. 
e) É o espaço existente entre todos os dentes decíduos e que futuramente evitará apinhamentos entre os dentes 

permanentes. 
 

PARTE III – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL e SAÚDE PÚBLICA 
 

31. Baseando-se na Constituição Federal (art. 196 a 200), Seção II da Saúde coloque V para a alternativa 
verdadeira e F quando for falsa:  
(__) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença. 
(__) Ao Sistema Único de Saúde (SUS) não compete incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento 

científico e tecnológico. 
(__) É facultada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 

lucrativos. 
(__) As instituições privadas não poderão participar de forma complementar do SUS, tendo em vista, ser um ato 

ilegal. 
(__) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único. 
Marque a alternativa que compreende a sequencia correta de cima para baixo: 
a) V, F, F, F, F. 
b)  V, V, V, F, V. 
c)  V, V, V, F, F. 
d)  V, F, V, V, V. 
e)  V, F, F, F, V. 
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32. Em relação aos conselhos municipais de saúde assinale a alternativa errada: 
a) Tem caráter permanente. 
b) São órgãos colegiados compostos por representantes do governo, dos prestadores de serviço, dos profissionais 

de saúde (50%) e dos usuários (50%). 
c) Atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros. 
d) A maioria dos representantes deve ser representante do governo, pois eles são quem organizam e gerenciam 

os serviços. 
e) Têm caráter deliberativo. 
 
33.  São princípios correlacionados ao SUS: 
a) Universalidade, pessoalidade e legalidade. 
b) Universalidade, igualdade e equidade. 
c) Igualdade, legalidade e pessoalidade. 
d) Universalidade, pessoalidade e equidade. 
e) Universalidade, parcialidade e municipalidade. 
 
34. A atenção básica é norteada por princípios, dentre eles temos o principio da longitudinalidade. Marque a 
alternativa que explica este conceito: 
a) A presença do atributo de longitudinalidade tende a produzir diagnósticos e tratamentos mais precisos, que 

reduzem os encaminhamentos desnecessários para especialistas e a realização de procedimentos de maior 
complexidade. 

b) Particularidade ou característica de longevo: que está relacionado à duração da vida. 
c) Caracteriza-se pelo aumento do número médio de filhos e pelo aumento da população idosa. 
d) Caracteriza-se pelo aumento na população mundial do número de pessoas com idade superior a 60 anos. 
e) Este atributo dá-se a partir da interação de três elementos essenciais: população, estrutura física e reuniões de 

equipe. 
 
35. Marque a alternativa correta: Entende-se por intersetorialidade como sendo a:  
a) A evolução do homem, pois ele tenta aperfeiçoar as suas aptidões através da interação com o seu meio 

envolvente. 
b) A defesa de um SUS que reconhece a diversidade do povo brasileiro e a todos oferece a mesma atenção à 

saúde, sem distinção de idade, etnia, origem, gênero e orientação sexual. 
c) Articulação das possibilidades dos distintos setores do pensar a questão saúde, de corresponsabilizar pela 

garantia de saúde como direito humano e de cidadão. 
d)  A proposta de um trabalho coletivo para que o SUS seja mais acolhedor, mais ágil e mais resolutivo. 
e)  A doutrina do SUS que objetiva conjugar as ações realizadas pelos profissionais de saúde em categorias. 
 

36. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta: 
a) A Constituição prevê que os cargos, empregos e funções públicas também são acessíveis aos estrangeiros, na 

forma da lei. 
b) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

c) Considerando as possibilidades de prorrogações, o prazo máximo de validade de concursos públicos é de 4 
(quatro) anos.  

d) A Constituição veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público. 

e) A Constituição prevê expressamente a reserva de 10% (dez por cento) dos cargos e empregos públicos para as 
pessoas portadoras de deficiência. 
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37. De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Ijuí, analise os itens abaixo e após 
assinale a alternativa correta: 
I – Os cargos públicos serão de Provimento Efetivo ou em Comissão. 
II – Cargo Público é o criado em lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres 

públicos municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor 
público. 

III – Para o Regime Jurídico, Referência é a identificação numérica do valor pecuniário da classe. 
a) Apenas II é correta. 
b) Apenas I e II são corretas. 
c) Apenas III é correta. 
d) Apenas II e III são corretas. 
e) Apenas I e III são corretas. 
 
38. Segundo o caput do artigo 37 da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de: 
a) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
b) Legalidade, informalidade, oralidade, supremacia e publicidade. 
c) Formalidade, oralidade, supremacia do interesse público e eficiência. 
d) Legalidade, economicidade, eficácia, ética e eficiência. 
e) Legalidade, praticidade, formalidade, interesse público, publicidade. 
 
39. O artigo 10º do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Ijuí prevê 6 (seis) formas de provimento 
de cargos públicos, assinale abaixo a alternativa não prevista no rol (incisos) do referido artigo. 
a) Promoção. 
b) Aproveitamento. 
c) Nomeação. 
d) Reversão. 
e) Reintegração. 
 
40. Assinale a alternativa correta que não configura caso de pena de demissão ao servidor, conforme previsto no 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Ijuí: 
a) Inassiduidade ou impontualidade habituais. 
b) Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. 
c) Revelação de segredo apropriado em razão do cargo. 
d) Retirar sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. 
e) Aplicação irregular de dinheiro público. 
 

 

 

 

 

 

 




