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CONHECIMENTOS GERAIS de 01 a 30 
 

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 01 a 20. 
 
 TEXTO: 

 
SÃO PAULO – CATÁSTROFE OU UTOPIA? 
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Ontem São Paulo completou 461 anos. Como será a cidade daqui a 39 
anos, quando completará seu quinto centenário? 

Observando os desafios que enfrentamos hoje, um dos cenários é, sem 
dúvida, catastrófico. Uma cidade sem água apropriada para consumo, sem 
energia elétrica acessível e produzindo cada vez mais lixo. Na paisagem, mais 
asfalto e concreto, mais e mais viadutos, pontes e túneis, péssimas calçadas, 
parques e praças residenciais. 

E as pessoas, claro, cada vez mais imobilizadas e trancadas: em casas e 
apartamentos cada vez mais caros, no carro, no trabalho, no shopping. Como 
em um filme de ficção, será um salve-se quem puder: os milionários, depois de 
terem extraído toda a riqueza que puderam, terão se exilado em uma colônia em 
Marte. 

Mas também é possível vislumbrar um cenário otimista, onde, na 
comemoração dos 500 anos de São Paulo, podemos ter uma cidade em que o 
espaço público seja o elemento estruturador, que contará com uma rede de 
transporte coletivo de alta qualidade, com múltiplos modais, garantindo total 
liberdade de ir e vir para toda a população... Os espaços privados individuais 
talvez se tornem ainda menores, mas estarão disponíveis para todos, e a oferta 
e a qualidade do espaço público e sua utilização democrática serão máximas. 

Além disso, graças à recuperação dos mananciais da cidade e da mudança 
no modelo de gestão e consumo da água, todos os paulistanos poderão usufruir 
desse recurso. A produção de lixo também será mínima, tanto pela alta 
capacidade de reciclagem e reaproveitamento como pela diminuição do 
consumo. A maior parte da energia elétrica, em vez de comprada como 
mercadoria de luxo, será autoproduzida pelos cidadãos em suas atividades. 

Mas o que separa a catástrofe da utopia? Não tenho dúvidas de que a 
inércia pode nos levar à catástrofe. Deixar tudo como está, não enfrentar os 
desafios que já estão colocados hoje, não promover as mudanças necessárias 
pode significar que estamos construindo para as próximas gerações uma cidade 
completamente inóspita. 

A utopia, por sua vez, não deve ser entendida como algo impossível. A 
construção diária da utopia é o que pode nos levar a uma guinada. Para isso, é 
necessário nos convencermos de que parte importante do excedente de riqueza 
que a cidade produz deve ser usada para subsidiar suas demandas coletivas. 
Mas apenas isso não é suficiente. Outra dimensão fundamental é a da mudança 
cultural, e esta, me parece, já começou a acontecer.  

São muitos os movimentos em São Paulo hoje que reclamam maior 
participação nas definições e decisões de políticas públicas para a cidade, que 
atuam nos bairros, que reivindicam moradia adequada, áreas públicas, mais 
praças, parques e espaços culturais. Que não se conformam com a força de um 
mercado que, da noite para o dia, destrói memórias, afetos e paisagens. Que 
não aguentam mais o desconforto, a desigualdade e a violência no trânsito e por 
isso cobram mais eficiência e qualidade no transporte público, mais e melhores 
espaços para ciclistas e pedestres. 

Fortalecer essa cultura na construção da utopia, hoje, é o melhor presente 
que temos a dar para a São Paulo do futuro.     

ROLNICK, Raquel. São Paulo – catástrofe ou utopia? Folha de S. Paulo, São Paulo, 26 jan. 2015. Cotidiano, p. 2.  
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Questão 1 (Peso 2) 

Em relação à cidade de São Paulo, logo no início do texto, a autora revela sua intenção de 

A) declarar seu amor incondicional à cidade.  
B) levantar e analisar hipóteses sobre o futuro da cidade. 
C) justificar sua posição pessimista sobre o futuro da cidade. 
D) anunciar a catástrofe urbana que rapidamente se aproxima. 
E) indicar a responsabilidade pela situação de inviabilidade urbana. 

Questão 2 (Peso 1) 

A expressão “mais e mais” (linha 6) indica 

A) quantidade crescente. 
B) intensidade crescente. 
C) quantidade decrescente. 
D) intensidade decrescente. 
E) situação de estabilidade quantitativa. 

Questão 3 ( Peso 2)   

No título e no corpo do texto, o uso das palavras catástrofe e utopia expressa um contraste entre duas 
visões, respectivamente,  

A) irreal e real. 
B) impessoal e pessoal. 
C) pessimista e otimista. 
D) impossível e possível. 
E) imprevisível e previsível. 

Questão 4 (Peso 3) 

Há uma oposição entre as situações apresentadas nos parágrafos 

A) 1º e 2º.  
B) 2º e 3º.  
C) 3º e 4º.  
D) 4º e 5º. 
E) 5º e 6º. 

Questão 5 (Peso 2) 

O cenário “catastrófico” indicado no texto tem como característica principal 

A) a irreversibilidade da grave situação da cidade. 
B) a visão negativa dos moradores sobre a cidade.  
C) a falta de iniciativas para a solução de problemas graves. 
D) a dificuldade de identificação das causas dos problemas da cidade. 
E) a degradação completa das condições de vida dos habitantes da cidade.  

Questão 6 (Peso 2) 

A situação “utópica” delineada no texto tem como foco  

A) a mudança do grupo político no governo da cidade. 
B) o controle da produção e transmissão da energia elétrica. 
C) a melhoria da qualidade de vida pela democratização do acesso aos bens públicos. 
D) a redução do consumo dos recursos naturais, como a água, e o racionamento de energia elétrica. 
E) a conscientização das próximas gerações sobre a gestão da cidade e a conservação de seus 

recursos naturais. 

Questão 7 (Peso 3) 

O encaminhamento para a superação da situação atual da cidade implica  

A) a criação de uma cultura que destaque o amor à cidade e o reconhecimento de seu valor histórico e 
econômico. 

B) a decisão de reduzir o uso do transporte individual, com o estímulo ao uso de meios coletivos de 
locomoção. 

C) a redução do contingente populacional da cidade, para melhorar distribuição de bens e serviços 
disponíveis a todos os seus habitantes. 

D) a aplicação de toda a riqueza produzida na cidade em iniciativas de melhoria das condições de 
locomoção e de segurança de seus habitantes. 

E) uma atitude ativa para fortalecimento de uma cultura de participação e de cobrança de políticas 
públicas que priorizem as necessidades coletivas.  
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Questão 8 (Peso 1) 
 

Em relação ao futuro da cidade de São Paulo, a autora do texto se revela 
 

A) revoltada. 
B) confiante.  
C) descrente. 
D) indiferente. 
E) pessimista.  
 

Questão 9 (Peso 2) 
 

“... os milionários, depois de terem extraído toda a riqueza que puderam, terão se exilado em uma 
colônia em Marte.” (linhas 10-12) 

No trecho acima, as vírgulas são usadas para separar 

A) um aposto. 
B) um vocativo. 
C) um advérbio. 
D) uma oração intercalada. 
E) uma oração coordenada sindética. 

Questão 10 (Peso 2) 

A palavra “cenário”, no texto (linha 13), tem o sentido de 

A) palco preparado para uma encenação. 
B) espaços onde decorrem as ações de um romance. 
C) um determinado lugar com suas principais características. 
D) lugar em que decorre a ação ou parte da ação de um filme. 
E) conjunto de elementos que compõem o espaço de um espetáculo teatral.  

Questão 11 (Peso 2) 

Acentua-se a segunda vogal do hiato quando ela for i ou u tônicos, acompanhados ou não de s. 

Observa-se a aplicação dessa regra na acentuação da palavra: 

A)  “cenários” (linha 3). 
B)  “extraído” (linha 11). 
C) “múltiplos” (linha 16). 
D) “impossível” (linha 31). 
E)  “destrói” (linha 41). 

Questão 12 (Peso 3) 

Dentre as alterações introduzidas na ortografia pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (1990), há 
a seguinte:  

Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por 
consoante diferente de r ou s  

Essa norma justifica a ausência de hífen na palavra: 

A) “viadutos” (linha 6). 
B) “exilado” (linha 11). 
C) “recuperação” (linha 20). 
D) “autoproduzida” (linha 25). 
E) “conformam” (linha 40). 
 

Questão 13 (Peso 1) 
 

Há uma relação de concordância nominal em: 
A) “rede de transporte” (linhas 15-16). 
B) “múltiplos modais” (linha 16). 
C) “liberdade de ir e vir” (linha 17). 
D) “estarão disponíveis” (linha 18). 
E) “serão máximas” (linha 19). 

Questão 14 (Peso 1) 

“... contará com uma rede de transporte coletivo...” (linhas 15-16) 

No trecho acima, quanto à regência, o verbo existente se classifica como:  

A) de ligação.  
B) intransitivo. 
C) transitivo direto.  
D) transitivo indireto.   
E) transitivo direto e indireto. 
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Questão 15 (Peso 2) 

“Os espaços privados individuais talvez se tornem ainda menores...” (linhas 17-18). 

A posição do pronome oblíquo, no trecho acima, tem como justificativa: 

A) o sentido negativo subjacente à frase. 
B) a presença de pronome relativo antes do verbo. 
C) a presença de pronome indefinido antes do verbo. 
D) a presença de um advérbio que antecede o verbo. 
E) a presença de conjunção subordinativa antes do verbo.   

Questão 16 (Peso 2)   

Denomina-se regência nominal a relação sintática que se estabelece entre nomes e os termos regidos 
por esse nome. 

Há um exemplo de regência nominal em: 

A) “cenário otimista” (linha 13).  
B) “espaço público” (linha 15). 
C) “utilização democrática” (linha 19). 
D) “paulistanos poderão” (linha 21). 
E) “diminuição do consumo” (linhas 23-24). 

Questão 17 (Peso 3)   

“Que não se conformam com a força de um mercado que, da noite para o dia, destrói memórias, 
afetos e paisagens.” (linhas 40-41) 

No trecho acima, através de uma linguagem figurada, a autora faz uma referência   

A) à  predominância de interesses econômicos em detrimento da defesa direitos individuais, coletivos e 
ambientais. 

B) à tendência de o comércio ocupar todos os espaços das grandes cidades, inviabilizando outras 
atividades econômicas.  

C) ao grande incremento das iniciativas de defesa das atividades econômicas que sustentam e dão 
sentido às cidades modernas. 

D) a todas as atividades humanas que visam à preservação das condições ambientais das cidades 
brasileiras em crescimento. 

E) ao desenvolvimento controlado das atividades econômicas como forma de preservar as condições 
sociais e ambientais nas cidades.  

Questão 18 (Peso 2)   

Há uma relação de concordância verbal entre “cobram” (linha 43) e 

A) “movimentos” (linha 37). 
B) “definições” (linha 38). 
C) “políticas” (linha 38). 
D) “bairros” (linha 39). 
E) “espaços culturais” (linha 40).   

Questão 19 (Peso 3)   

“Fortalecer essa cultura na construção da utopia, hoje, é o melhor presente que temos a dar para 
a São Paulo do futuro.”  (linhas 45-46) 

Esse período está reestruturado com coesão e coerência, mantendo-se o sentido original em: 

A) O melhor presente dessa cultura, na construção da utopia, é fortalecer, hoje, a São Paulo do futuro. 
B) No futuro, fortalecer essa cultura, é a melhor utopia que hoje temos a dar, como presente, a São 

Paulo.   
C) Para fortalecer essa cultura na São Paulo do futuro é preciso, hoje, a construção dessa utopia.  
D) Fortalecer essa utopia, na construção da cultura de São Paulo, é o melhor presente que temos a lhe 

dar no futuro. 
E) Hoje, o melhor presente que temos a dar para a São Paulo do futuro, na construção da utopia, é 

fortalecer essa cultura. 

Questão 20 (Peso 1)   

Caso fosse necessário encaminhar correspondência formal ao Diretor de Redação do jornal onde foi 
publicado o texto, para elogiar os termos em que ele foi formulado, o tratamento cerimonioso deveria ser: 

A) Vossa Senhoria. 
B) Vossa Eminência.  
C) Vossa Excelência. 
D) Vossa Magnificência. 
E) Vossa Reverendíssima. 
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Questão 21 (Peso 2) 
 

A lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 [...] regula, em todo o território nacional, as ações e serviços 
de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas 
naturais ou jurídicas de direito público ou privado. (BRASIL, 1190, p.1) “[...] Esta lei, também, expressa 
que [...] a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício (BRASIL, 1990, p.1).  

Sobre os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a lei nº 8080/1990, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
(   ) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico e de 

vigilância ambiental. 
(   ) A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de 

interesse para a saúde e a participação na sua produção. 
(   ) A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de 

substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 
(   ) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 

com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
 

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A) V F V F V 
B) V F F F V 
C) V V F V F 
D) F V F V F 
E) F F V F V 
 

Questão 22 (Peso 2) 
 

A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentada pela Lei 
8.142, de 28 de dezembro de 1990, “[...] contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções 
do Poder Legislativo, com as instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde” 
(BRASIL, 1990, p.1). Sobre as conferências e os conselhos de saúde, é correto afirmar que 
 

A) o Conselho de Saúde  reunir-se-á, a cada quatro anos, com a representação dos vários segmentos 
sociais. 

B) o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) não  terão representação no Conselho Nacional de Saúde. 

C) a conferência de saúde reunir-se-á, a cada dois anos, com a representação dos vários segmentos 
socias com o objetivo de avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da 
política de saúde. 

D) a conferência de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários na esfera 
municipal e estadual. 

E) a conferência de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de 
saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões 
serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 

 

Questão 23 (Peso 3) 
 

De acordo com o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a Região de Saúde é “[...] o espaço 
geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de 
identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e 
serviços de saúde” (BRASIL, 2011, p.1). Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, 
ações e serviços de: 
 

A) atenção primária e  urgência e emergência. 
B) atenção primária, atenção psicossocial e atenção à  urgência e emergência. 
C) atenção primária, atenção psicossocial e atenção ambulatorial especializada. 
D) atenção ambulatorial, atenção à saúde do trabalhador, atenção psicossocial e atenção primária. 
E) atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, vigilância à saúde e atenção 

ambulatorial especializada e hospitalar. 
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Questão 24 (Peso 3) 
 

Na perspectiva de superar as dificuldades apontadas, os gestores do SUS assumiram o compromisso 
público para construção do Pacto pela Saúde, conforme disposto na Portaria nº 399/2006, com base nos 
princípios constitucionais do SUS e ênfase nas necessidades de saúde da população, o que implicará o 
exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas nos três componentes: Pacto 
pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. Sobre as prioridades e objetivos do 
Pacto pela Vida, analise as assertivas abaixo e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 

(   ) Promoção da saúde. 
(   ) Fortalecimento da atenção especializada. 
(   ) Doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e 

influenza. 
 

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A) V F F 
B) V F V 
C) V V F 
D) F V F 
E) F F V 
 

Questão 25 (Peso 3) 
 

“A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 
que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde [...]” (BRASIL, 2011, p.2). No que diz respeito 
às especificidades da Estratégia de Saúde da Família, “[...] serão admitidas, também, além da inserção 
integral (40h), as seguintes modalidades de inserção dos profissionais médicos generalistas ou 
especialistas em saúde da família ou médicos de família e comunidade nas Equipes de Saúde da 
Família, com as respectivas equivalências de incentivo federal [...]”(BRASIL, 2011, p.11). 
 

Sobre a composição das equipes de saúde da família, analise as assertivas abaixo e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 
 

(   ) 2 (dois) médicos integrados a uma equipe, cumprindo, individualmente, jornada de 20 horas 
semanais, e demais profissionais com jornada de 40 horas semanais, com repasse mensal 
equivalente a 85% do incentivo financeiro referente a uma equipe de saúde da família. 

(   ) 5 (cinco) médicos integrados a uma equipe, em uma mesma UBS, com carga horária semanal de 30 
horas (equivalente a 03 (três) médicos com jornada de 40 horas semanais, de três equipes), com 
repasse integral do incentivo financeiro referente a três equipes de saúde da família. 

(   ) 3 (três) médicos integrados a uma equipe, em uma mesma UBS, cumprindo, individualmente, carga 
horária semanal de 30 horas (equivalente a 02 (dois) médicos com jornada de 40 horas, de duas 
equipes), com repasse integral do incentivo financeiro referente a duas equipes de saúde da família. 

(   ) 2 (dois) médicos integrados a uma única equipe em uma mesma UBS, cumprindo, individualmente, 
carga horária semanal de 30 horas (equivalente a 01 (um) médico com jornada de 40 horas 
semanais), com repasse integral do incentivo financeiro referente a uma equipe de saúde da família. 

(   ) 1 (um) médico cumprindo jornada de 20 horas semanais e demais profissionais com jornada de 40 
horas semanais, com repasse mensal equivalente a 60% do incentivo financeiro referente a uma 
equipe de saúde da família. Além disso, é recomendável que o número de usuários por equipe seja 
próximo de 2.500 pessoas. As equipes com esta configuração são denominadas Equipes 
Transitórias pois ainda que não tenham tempo mínimo estabelecido de permanência neste formato. 
È desejável que o gestor, tão logo tenha condições, transite para um dos formatos anteriores que 
preveem horas de médico disponíveis durante todo o tempo de funcionamento da equipe. 

 

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A) V F V V V 
B) V V F F V 
C) V F V V F 
D) F V F V F 
E) F F V F V 
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Questão 26 (Peso 2) 
 

A Portaria 2.446 de 11 de novembro de 2014, redefine a Política Nacional de Promoção da Saúde 
(PNPS) e “[...] traz em sua base o conceito ampliado de saúde e o referencial teórico da promoção da 
saúde como um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, 
caracterizando-se pela articulação e cooperação intra e intersetorial, pela formação da Rede de Atenção 
à Saude (RAS), buscando articular suas ações com as demais redes de proteção social, com ampla 
participação e controle social” (BRASIL, 2014, p.1). Neste contexto, a  Política Nacional de Promoção da 
Saúde, adota como princípios:  
 

Sobre os princípios da PNPS, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 
 

(   ) a autonomia. 
(   ) a territorialidade. 
(   ) empoderamento. 
(   ) a ampliação da governança 
(   ) a organização dos processos de gestão 
 

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A) V V V F F 
B) V F F V V 
C) V F V F V 
D) F V F V F 
E) F F V F V 
 

Questão 27 (Peso 3) 
 

O “[...] atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de 
perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera 
administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de 
jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização” (BRASIL, 1990, p.5). De acordo com a Lei nº 
8.080/90, tal indenização é atribuição ___________________________________________. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é: 

A) da União e o Distrito Federal 
B) dos Estados e dos Municípios 
C) da União, dos Estados e do Distrito Federal 
D) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
E) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
 

Questão 28 (Peso 2) 
 

A Portaria nº 373, de 27 de fevereiro de 2002, aprovou a Norma Operacional da Assistência à Saúde 
(NOAS-SUS) 01/2002 e criou mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema 
Único de Saúde e procedeu à atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios (BRASIL, 
2002, p.1). A perspectiva da elaboração do Plano Diretor de Regionalização (PDR) é garantir o acesso 
dos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços. Sobre as 
responsabilidades mínimas vinculadas às ações e serviços, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 
 

(   ) Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. 
(   ) Tratamento clínico e cirúrgico de casos de pequenas urgências ambulatoriais. 
(   ) Assistência pré-natal, parto, puerpério e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

infantil. 
(   ) Cobertura universal do esquema preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações, para as 

crianças até cinco anos de idade. 
 

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A) V V V V 
B) V F V F 
C) V V V F 
D) F V V F 
E) F F F V 
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Questão 29 (Peso 2) 
 

De acordo com a Lei nº 8.142/1990, para que os Municípios, os Estados e o Distrito Federal recebam os 
recursos a serem utilizados nas coberturas das ações e serviços de saúde, estes devem contar com: 
 

A) Fundo de Saúde, Relatório de Saúde, Plano de Saúde, Plano Diretor Regional, Relatórios de gestão 
e contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.  

B) Fundo de Saúde, Relatório de Saúde, Plano Diretor Regional, Relatórios de gestão, contrapartida de 
recursos para a saúde no respectivo orçamento e Comissão de elaboração do Plano de Carreira, 
Cargos e Salários (PCCS). 

C) Fundo de Saúde, Relatório de Saúde, Plano de Saúde, Plano Diretor Regional, contrapartida de 
recursos para a saúde no respectivo orçamento e Comissão de elaboração do Plano de Carreira, 
Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de um ano para sua implantação. 

D) Fundo de Saúde, Relatório de Saúde, Relatórios de gestão, Plano Diretor Regional, contrapartida de 
recursos para a saúde no respectivo orçamento, Comissão de elaboração do Plano de Carreira, 
Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de seis meses para sua implantação. 

E) Fundo de Saúde, Conselho de Saúde, Plano de Saúde, Relatório de Gestão, contrapartida de 
recursos para a saúde no respectivo orçamento, Comissão de elaboração do Plano de Carreira, 
Cargos e Salários (PCCS) previsto o prazo de dois anos para sua implantação. 

 

Questão 30 (Peso 3) 
 

As Equipes de Saúde da Família, conforme disposições dispostas da Portaria nº 2.488/2011, apresenta 
o número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Equipes de Estratégia da Família (ESF) para 
cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 12 ACS por equipe de Saúde da Família, não 
ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe. Um município que tenha uma 
população de 18.000 habitantes e que possua uma cobertura da Estratégia de Saúde da Família de 
100% deverá contar com _____ ACS e _____ ESF, considerando como parâmetro, a média populacional 
recomendado pela Portaria nº 2.488/2011. 
 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente as lacunas do texto acima, é: 
 

A) 25 / 5  
B) 18 / 8  
C) 20 / 4  
D) 24 / 6  
E) 32 / 10 
 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS de 31 a 40 
 

Questão 31 (Peso 2) 
 

Sobre a abordagem odontológica em pacientes grávidas, é correto afirmar que 
 

A) se possível, deve-se realizar todo o tratamento odontológico nas primeiras 12 semanas de gestação e 
ao final da mesma. 

B) no 2º trimestre, as pacientes podem apresentar indisposição, enjoos matutinos e náuseas à menor 
provocação. Neste período, também ocorre a organogênese. 

C) as sessões de atendimento devem ser longas e agendadas, preferencialmente, para o primeiro 
horário da manhã, quando os episódios de enjoo são menos comuns. 

D) o 2º trimestre de gestação constitui-se na melhor época para o atendimento odontológico. A 
organogênese já está completa e o feto desenvolvido. A mãe se sente mais confortável do que 
durante os estágios iniciais ou finais da gravidez. 

E) a solução anestésica local que apresenta maior segurança e, portanto, é recomendada para uso em 
gestantes, consiste na associação de lidocaína 3% com adrenalina 1:100.000, respeitando-se o limite 
máximo de 6 tubetes anestésicos por sessão de atendimento. 

 

Questão 32 (Peso 3) 
 

Sobre o atendimento odontológico ao paciente transplantado, analise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 
(   ) No período de pós-transplante imediato, pode-se realizar o tratamento odontológico de rotina. 
(   ) No período de rejeição crônica, deve-se fornecer tratamento odontológico imediato ou de 

emergência (especialmente, para casos de infecção). 
(   ) No período de estabilidade do enxerto, deve-se tratar toda doença bucal nova e manter a equipe 

odontológica vacinada contra o vírus da hepatite B (HBV). 
(   ) Os agravos bucais, em pacientes submetidos a transplantes de órgãos, são provocados por: 

rejeição, imunossupressão excessiva e agentes imunossupressores de efeito adverso. 
 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A) V F V F 
B) V F F V 
C) V V F F 
D) F V V V 
E) F F V F 
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Questão 33 (Peso 2) 
 

Sobre as recomendações para o tratamento odontológico de pacientes hipertensos, é correto afirmar que 
 

A) as consultas devem ser curtas e vespertinas. 
B) os sedativos/ansiolíticos não podem ser usados como pré-medicação. 
C) o fio de retração gengival impregnado com epinefrina pode ser utilizado. 
D) deve-se realizar mudanças rápidas na posição do paciente para evitar hipotensão ortostática. 
E) o uso cauteloso de epinefrina, na anestesia local, em pacientes que utilizam betabloqueadores não 

seletivos ou antagonistas adrenérgicos periféricos. 
 

Questão 34 (Peso 3) 
 

Sobre os pacientes coagulopatas, é correto afirmar que 
 

A) a anestesia infiltrativa e as injeções intraligamentares só podem ser aplicadas com terapia de 
reposição dos fatores. 

B) o achado mais comum é a hemartrose da articulação temporomanibular (ATM). 
C) as injeções infiltrativas e bloqueio troncular podem ser realizados nos pacientes com contagem de 

plaquetas a partir de 50.000/mm³. 
D) no pós-operatório odontológico do paciente com doença de Von Wilebrand, deve-se evitar o uso de 

acetaminofeno (paracetamol) associado ou não à codeína, dando preferência ao ácido acetilsalicílico 
(AAS) e anti-inflamatórios não esteroides (AINES) 

E) em geral, a anestesia troncular, infiltrações linguais ou injeções  no assoalho bucal e injeções 
intramusculares devem ser evitadas nos pacientes com deficiência de fator VIII moderada a grave, 
até que se utilize reposição adequada dos fatores. 

 

Questão 35 (Peso 2) 
 

Sobre as complicações e manifestações bucais do paciente diabético, é correto afirmar que 
 

A) a ardência bucal não é um sintoma associado ao diabético. 
B) as cáries são menos significativas em pacientes descompensados. 
C) o aumento do risco de doença periodontal é insignificante no paciente diabético. 
D) os efeitos da hiperglicemia acarretam aumento na quantidade de urina, o que leva a um aumento da 

secreção salivar. 
E) em geral, há um consenso de que a cicatrização é mais demorada em pacientes com diabetes 

descontrolado e são mais propensos a várias infecções bucais após procedimentos cirúrgicos. 
 

Questão 36 (Peso 3) 
 

Sobre o tratamento odontológico dos pacientes com problemas pulmonares, em relação a asma e 
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras  e 
com F as falsas.  
 

(   ) Em pacientes com asma, se a sedação for necessária, a inalação de óxido nitroso/oxigênio está 
contraindicada. 

(   ) Em paciente com DPOC, o tratamento pode ser feito mesmo se o paciente apresentar infecção das 
vias aéreas superiores. 

(   ) Em paciente com DPOC, que usam teofilina, deve-se evitar o uso de eritromicina, antibióticos 
macrolídeos e de ciprofloxacina. 

(   ) Em pacientes com asma, a pré-medicação por via oral pode ser alcançada com pequenas doses de 
um benzodiazepínico de curta duração. 

(   ) Os pacientes com DPOC devem ser colocados na cadeira odontológica em uma posição semi-
supina ou vertical, evitando a ortopnéia e a sensação de desconforto respiratório. 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A) V V F F F 
B) V F V V F 
C) V F F F V 
D) F V F V F 
E) F F V V V 

Questão 37 (Peso 2) 

________________________ é uma manifestação oral comum em pacientes renais crônicos. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é: 

A) Disgeusia 
B) Hipersalivação 
C) Queilite angular 
D) Hiperplasia do esmalte 
E) Infecção das glândulas sublinguais. 
 




