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NOME DO CANDIDATO

ESCOLA

SALA

ORDEM

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
• O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão
corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno
completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
• A totalidade da Prova terá a duração de 2h30 (duas horas e meia), incluindo o tempo para preenchimento da Folha de
Respostas da Prova Objetiva.
i
Iniciada a Prova, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 1h (uma hora) de prova, devendo, ao sair,
entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e a Folha de Respostas da Prova Objetiva. A Folha de
Respostas da Prova Objetiva será o único documento válido para correção.
i
Os 3(três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação da
prova, deverá assinar termo desistindo da Seleção Pública e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência,
testemunhado pelos 2(dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade.
i
Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
• Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um
fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da
entrada no sanitário, e depois da utilização deste, ser submetido à revista com detector de metais. Na situação descrita, se for
detectado que o candidato está portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do
concurso.
• O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer
nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.
INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA

• Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
• A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais
destinados às respostas.
• Use caneta transparente de tinta preta ou azul.
• Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas.
• Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que
contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
• O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo
abaixo:
• Todas as questões deverão ser respondidas.
OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.
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Espaço reservado para anotação das respostas

CONCURSOS PÚBLICOS

- O candidato poderá destacar e levar para conferência.

CONCURSOS PÚBLICOS

NOME DO CANDIDATO

Nº DE INSCRIÇÃO

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) a partir do dia 09 de fevereiro de 2015.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

1.

4.

Assinale a alternativa que apresenta os estudos que
seriam desenvolvidos ao provar uma hipótese específica
acerca da relação de uma doença e uma causa e ao
conduzir estudos epidemiológicos que se relacionem à
exposição de interesse com a doença.
(A)

Epidemiologia analítica.

(B)

Epidemiologia descritiva.

(C)

Regionalização.

(D)

Descentralização organizacional.

5.

Leia o trecho abaixo para responder às questões 2 e 3.
Apesar de observarmos avanços no Brasil sobre os

O serviço de vigilância epidemiológica local foi notificado
sobre uma série de casos de intoxicação alimentar, logo
após um evento que reuniu cerca de 200 pessoas em um
local onde foi servida uma refeição aos participantes. Esse
tipo de caso configura um(a)
(A)

epidemia progressiva.

(B)

surto.

(C)

endemia.

(D)

prevalência.

Em uma cidade com 150 mil habitantes, foram notificados,
em 2013, cerca de 10 novos casos de tuberculose. No
local, já havia em tratamento outros 20 casos, mas não
foram observados óbitos ou curas até o momento da
notificação de novos casos. De acordo com os dados, é
correto afirmar que a

ainda

(A)

incidência da doença em 2013 foi de 30 casos.

padecemos com os números relacionados à mortalidade

(B)

prevalência da doença em 2013 foi de 30 casos.

materna, o que ainda configura-se como um problema de saúde

(C)

prevalência da doença em 2013 foi de 10 casos.

(D)

incidência da doença em 2013 não tem como ser
descrita.

indicadores

de

mortalidade

infantil,

infelizmente

pública em várias regiões brasileiras.
2.

Sobre
o
indicador
epidemiológico
denominado
“mortalidade materna”, analise as assertivas abaixo.
I.

Afere apenas os óbitos em detrimento de problemas
de parto.

O processo saúde-doença tem como premissa a avaliação
de variáveis envolvidas na manutenção da saúde ou do
adoecimento. Considerando isso, encaixa(m)-se, como
variável(is),

II.

Tem como denominador o total de habitantes da
área.

I.

meio ambiente.

II.

fatores econômicos.

III.

fatores sociais.

III.

3.

6.

As taxas de mortalidade materna são maiores que a
de mortalidade infantil.

É correto o que se afirma em

É correto o que está contido em

(A)

I, II e III.

(A)

I, II e III.

(B)

I e III, apenas.

(B)

II e III, apenas.

(C)

III, apenas.

(C)

I e II, apenas.

(D)

II, apenas.

(D)

I, apenas.

Sobre o indicador de mortalidade infantil, é correto afirmar
que os óbitos evitáveis ainda representam grande
relevância e o mais incidente refere-se à

Leia o trecho abaixo para responder às questões 7 e 8.
A edição da Norma Operacional Básica 96 (NOB 96)

(A)

falta de atenção ao parto.

representou uma aproximação mais explícita com a proposta de

(B)

ação de imunização.

um

(C)

falta de atenção à gestação.

descentralização dos recursos federais em direção aos estados

(D)

falta de atenção ao recém-nascido.

e municípios.

novo

modelo

de

atenção.

Para

isso,

acelerou

a
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7.

Em relação à NOB 96, pode-se afirmar que houve muitas
inovações. Considerando isso, analise as assertivas
abaixo.
I.

10.

Teve a concepção de saúde ampliada – considera a
concepção
determinada
pela
Constituição,
englobando promoção, prevenção, condições
sanitárias, ambientais, emprego e moradia.

II.

Houve o fortalecimento das instâncias colegiadas e
da gestão pactuada e descentralizada – consagrada
na prática com as Comissões Intergestoras e com os
Conselhos de Saúde.

III.

São autorizadas transferências fundo a fundo (do
Fundo Nacional de Saúde direto para os Fundos
Municipais de Saúde), com base na população e
com base em valores per capita previamente
fixados.

11.

É correto o que se afirma em
(A)

I, apenas.

(B)

I e III, apenas.

(C)

II, apenas.

(D)

I, II e III.

Muitas ações estão incluídas no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS). Assinale a alternativa que
apresenta o item que pode ser excluído das áreas de
atuação.
(A)

Manutenção de benefícios sociais.

(B)

Execução de ações de vigilância sanitária.

(C)

Execução de ações de assistência terapêutica.

(D)

Execução de ações de vigilância epidemiológica.

Em 2013, a cobertura nacional por equipe de saúde da
família atingiu um marco, pois alcançou, naquele período,
(A)

mais de 50% da população.

(B)

mais de 30% da população.

(C)

mais de 20% da população.

(D)

mais de 15% da população.

Leia o trecho abaixo para responder à questão 12.
Ao mesmo tempo em que aspira a ser nacional na
garantia do direito à saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS)

8.

A edição da NOB 96 incentivou os programas dirigidos à
população mais carente, sendo o(s) programa(s) mais
expoente(s):

deve ser descentralizado nessa responsabilidade.
12.

O processo de descentralização em saúde predominante
no Brasil é político-administrativo e, além da transferência
da gestão, há também a transferência

I.

Programa de Agentes Comunitários de Saúde
(PACS).

II.

Estratégia de Saúde da Família (ESF).

I.

do poder decisório.

III.

Programa de Combate e Controle da Tuberculose.

II.

da responsabilidade sobre prestadores de serviços.

III.

de recursos financeiros.

É correto o que está contido em
É correto o que está contido em

9.

(A)

I, II e III.

(B)

I, apenas.

(A)

I e III, apenas.

(C)

I e II, apenas.

(B)

I e II, apenas.

(D)

III, apenas.

(C)

I, II e III.

(D)

III, apenas.

No Pacto pela Vida, são firmados compromissos em torno
das medidas que resultem em melhorias da situação de
saúde da população brasileira. É(São) considerada(s)
prioridade(s) em vigência:
I.

a saúde do idoso.

II.

a redução das mortalidades infantil e materna.

III.

a promoção da saúde.

IV.

o fortalecimento
secundária.

e

a

É correto o que está contido em
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(A)

I e IV, apenas.

(B)

I, II e III, apenas.

(C)

IV, apenas.

(D)

II, apenas.

prioridade

na

atenção

13.

A maior parte das ações que são contundentes à atenção
primária é de responsabilidade principal do poder público
(A)

federal.

(B)

estadual.

(C)

municipal.

(D)

da rede privada de saúde.

14.

Os fundamentos de atenção básica vistos na Política
Nacional de Atenção Básica (PNAB), promulgada desde
2006, relacionam
I.

o acesso universal contínuo a serviços de saúde
resolutivos.

II.

o estímulo à participação comunitária.

18.

Considerando os itens acima, marque V para verdadeiro
ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.
( )

Apenas I está relacionado à PNAB.

( )

Apenas II está relacionado à PNAB.

( )

A PNAB tem como base os itens I e II.

(A)

V/ F/ F

(B)

F/ V/ F

(C)

F/ F/ V

(D)

F/ F/ F

A interpretação bioética que prioriza temas públicos e
coletivos em detrimento das questões específicas,
privadas e individuais seria o conceito de bioética
(A)

de situações emergentes.

(B)

de situações persistentes.

(C)

ampliada.

(D)

sanitária.

Leia o trecho abaixo para responder às questões 19 e 20.
“O vigor das explicações unicausais das doenças começa
a ‘enfraquecer’ após a Segunda Guerra, quando os países
industrializados

começam

a

vivenciar

uma

‘transição

epidemiológica’, caracterizada pela diminuição da importância
das doenças infecto-parasitárias como causa de adoecimento e
morte em detrimento do incremento das doenças crônicodegenerativas.”
Educação Profissional e docência em saúde – O território e o

15.

16.

17.

Para ampliar a resolutividade, desde 2008, o Ministério da
Saúde incentiva a criação dos núcleos de apoio à saúde
da família, que tem como fundamento o(a)
(A)

apoio matricial e parceiro às equipes de saúde da
família.

(B)

substituição parcial das equipes de saúde da família.

(C)

remodelação da atenção secundária.

(D)

remodelação da assistência privada.

As equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família
podem ser divididas em duas modalidades: NASF I e II,
sendo que a modalidade NASF I

processo de saúde – Editora Fiocruz.

19.

20.

O modelo multicausal das doenças que vigora desde o
final da Segunda Guerra foi proposto
(A)

por Leavell e Clark em 1976.

(B)

pela resolução de Alma-Ata.

(C)

pelo sanitarista brasileiro Nelson de Moraes.

(D)

pelo bioeticista brasileiro Volnei Garrafa.

No modelo multicausal, existem barreiras que se opõem à
marcha da doença como, por exemplo,

(A)

vincula-se, apenas, a uma equipe de saúde da
família.

(A)

a prevenção primária e seu modelo sanitário único.

(B)

a promoção da saúde como única alternativa viável.

(B)

pode vincular-se, no máximo, a duas equipes de
saúde da família.

(C)

as prevenções primária, secundária e terciária.

(D)

apenas os modelos baseados em diagnósticos
rápidos e precoces.

(C)

não pode atuar em área em que haja equipes de
saúde da família.

(D)

vincula-se dentre oito a vinte equipes de saúde da
família.

Em geral, na atenção à saúde no Brasil, considera-se,
também, a atenção hospitalar, classificando hospitais de
acordo com porte, perfil e nível de complexidade. Diante
do exposto, um hospital de pequeno porte seria aquele
(A)

com até 100 leitos.

(B)

com até 150 leitos.

(C)

que contém entre 10 e 120 leitos.

(D)

com, no máximo, 50 leitos.
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ODONTOLOGIA (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS)
21.

22.

23.

24.

A eficiência da esterilização dos materiais usados em
Odontologia é obtida se forem respeitados os padrões
mínimos de cada método. Sobre esterilização, assinale a
alternativa correta.
(A)

Estufa seca é um método físico de esterilização que
necessita de 180 minutos a 140°C para a efetiva
destruição de todas as formas microbianas.

(B)

Glutaraldeído a 2%, aplicado sobre artigos
previamente limpos em exposição de 10 horas, é
considerado um método químico.

(C)

Autoclava é um equipamento que utiliza vapor
saturado para realizar o processo de esterilização
em temperaturas entre 100°C e 110°C.

(D)

Os álcoois mais empregados em esterilização são o
álcool etílico e o isopropílico.

26.

Assinale a alternativa que apresenta os nomes dos
músculos da expressão facial.
(A)

Músculo zigomático menor, músculo bucinador,
músculo masseter e músculo mentoniano.

(B)

Músculo zigomático maior, músculo bucinador,
músculo mentoniano e músculo orbicular da boca.

(C)

Músculo zigomático menor, músculo
músculo masseter e músculo bucinador.

(D)

Músculo temporal, músculo masseter, músculo
occipitofrontal e músculo zigomático menor.

temporal,

27.

Após 24 horas da remoção de um terceiro molar inferior
incluso, o paciente relata falta de sensibilidade da língua
nos 2/3 anteriores. Com esse histórico, é correto afirmar
que, durante a cirurgia, houve lesão do nervo
(A)

alveolar inferior.

(B)

lingual.

(C)

mentoniano.

(D)

bucal.

Considerando-se as lesões traumáticas dentárias,
assinale a alternativa que apresenta o conceito, as
características e a conduta da concussão.
(A)

(B)
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25.

28.

Paciente de 62 anos faz radioterapia para tratamento de
um carcinoma de nasofaringe. Alguns efeitos colaterais
deste tratamento interferem na qualidade de vida do
paciente. Os efeitos localizados na região de cabeça e
pescoço que acometem esse paciente podem ser vários,
exceto:
(A)

mucosite.

(B)

xerostomia.

(C)

hipotonia muscular.

(D)

hipogeusia.

Em relação ao nervo trigêmeo, assinale a alternativa
incorreta.
(A)

Corresponde ao VII par de nervos cranianos.

(B)

É um nervo misto, sendo o componente motor
consideravelmente maior que o componente
sensitivo.

(C)

As fibras motoras deste nervo fazem a inervação
dos músculos da mímica facial.

(D)

Possui três raízes sensitivas: nervo oftálmico; nervo
maxilar; e nervo mandibular.

O osso zigoma, por sua posição projetada na face, é sede
frequente de traumatismos, sendo uma estrutura óssea
sujeita a fraturas diante de traumas. Existem sinais e
sintomas
clássicos
da
fratura
do
complexo
zigomaticomaxilar, exceto:
(A)

retração da pálpebra inferior.

(B)

equimose periorbitária.

(C)

diplopia.

(D)

parestesia da língua.

Nos tratamentos das fraturas mandibulares utilizando o
acesso extraoral, é realizada a exposição do local
fraturado por meio da incisão e da dissecção dos tecidos.
Em relação ao acesso submandibular do tipo Risdon,
assinale a alternativa correta.
(A)

Deslocamento de um dente da sua posição original
com lesão de tecidos de suporte e presença de
hemorragia gengival. Faz-se controle radiográfico do
elemento dental e ajuste oclusal.

A incisão cutânea tipo Risdon deve ser realizada
abaixo da borda inferior da mandíbula, o que previne
a lesão do ramo marginal mandibular do nervo facial.

(B)

Normalmente, é utilizado na região anterior da
mandíbula.

Deslocamento de um dente da sua posição original
com mobilidade horizontal e lesão de tecidos de
suporte com sangramento gengival. Recomenda-se
o ajuste oclusal e uma contenção semirrígida.

(C)

O acesso de Risdon é frequentemente utilizado para
a fratura de côndilo mandibular.

(D)

Este tipo de acesso é muito usado para abordagem
de fraturas subcondilares.

(C)

Lesão dos tecidos de suporte com a presença de
sangramento gengival e aparência de dente
alongado. Recomenda-se a realização de tratamento
endodôntico e contenção por 4 semanas.

(D)

Lesão de tecidos de suporte sem perda ou
deslocamento do dente. Recomenda-se uma dieta
macia nos primeiros dias e faz-se alívio das
interferências oclusais.

29.

30.

31.

32.

33.

A biópsia é um procedimento comum e rotineiro realizado
na cavidade oral e consiste na remoção de tecidos para
posterior estudo anátomo patológico, porém, é
contraindicada em
(A)

lesões com características clínicas de malignidade.

(B)

lesões enegrecidas ou pigmentadas.

(C)

lesões brancas que persistem por mais de duas
semanas.

(D)

lesões inflamatórias que persistem por mais de vinte
dias, mesmo após remover qualquer agente
traumático.

As manifestações bucais da infecção de HIV são comuns
e podem representar um importante valor diagnóstico da
doença. São lesões bucais associadas à infecção pelo
HIV, exceto:
(A)

queilite actínica.

(B)

candidíase.

(C)

gengivite ulcerativa necrosante aguda.

(D)

leucoplasia pilosa.

34.

35.

Paciente do sexo feminino, 65 anos, necessita de
exodontias múltiplas para a realização de próteses totais,
superior e inferior. Na anamnese, a paciente relata o uso
de bifosfonatro para tratamento de metástase óssea.
Assinale a alternativa que pode ser considerada uma
complicação do uso dessa medicação.
(A)

Aumento no tempo de coagulação.

(B)

Necrose óssea.

(C)

Aumento de sangramento.

(D)

Anquilose dentária.

O cirurgião-dentista e a sua equipe podem desempenhar
um papel importante como agentes de informação e
orientação da saúde geral do paciente. Nesse sentido, são
funções de competência do cirurgião-dentista e sua
equipe garantir o atendimento dentro das normas de
biossegurança preconizadas e estar atento às possíveis
manifestações bucais relacionadas à infecção. Exames
para avaliação de Sífilis e Aids, por exemplo, podem ser
solicitados.
São,
respectivamente,
exames
de
identificação de Sífilis e Aids:

Assinale a alternativa que apresenta sinais clássicos do
Diabetes mellitus.

(A)

TGO e ELISA.

(B)

VDRL e Reação de Wassermann.

(A)

Polidipsia, polifagia e poliúria.

(C)

VDRL e ELISA.

(B)

Paladar alterado e pouca incidência de cárie
dentária.

(D)

TGO e Reação de Wassermann.

(C)

Pouca incidência de cárie dentária e xerostomia.

(D)

Aumento da secreção da glândula salivar parótida e
candidíase.

36.

Assinale a alternativa que apresenta o agente etiológico
mais comum, de maior incidência nos casos de
endocardite bacteriana e encontrado em grande
quantidade na cavidade oral.

Com relação às fraturas de maxila, assinale a alternativa
incorreta.
(A)

A fratura Le Fort III é também conhecida como
disjunção crânio-facial.

(B)

A fratura Le Fort I ocorre transversalmente pela
maxila, acima do nível dos dentes; o segmento
fraturado contém o rebordo alveolar, partes das
paredes dos seios maxilares, o palato e a parte
inferior da apófise pterigoide do osso esfenoide.

(A)

Streptococcus oral.

(B)

Prevotella intermedia.

(C)

Le Fort I também é chamada de Fratura de Guérin.

(C)

Lactobacilos.

(D)

(D)

Treponema pallidum.

A fratura Le Fort III, por causa de sua forma geral, foi
denominada fratura piramidal. Em lesões graves,
pode haver grande deslocamento, afetando as
regiões etmoidal e lacrimal, e com alongamento para
os lados, o que produz um aumento do espaço
interorbitário.

Os principais cuidados no atendimento de rotina a
pacientes gestantes na clínica odontológica devem seguir
recomendações para que o tratamento dentário ocorra
com tranquilidade e segurança. Diante do exposto,
assinale a alternativa correta.
(A)

A melhor época para o atendimento odontológico de
gestantes é o terceiro trimestre da gestação.

(B)

Na necessidade de indicação de uso prolongado de
anti-inflamatório, a melhor escolha são os antiinflamatórios não esteroidais.

(C)

A melhor indicação no uso de anestésicos locais é
seguramente o uso de lidocaína.

(D)

As consultas devem ser preferencialmente longas
para que se consiga realizar todos os procedimentos
em uma única sessão.

37.

Assinale a alternativa que apresenta a incidência
radiográfica que permite uma melhor imagem da região da
base condilar, do processo condilar, colo e ramo da
mandíbula.
(A)

Posteroanterior do crânio.

(B)

Towne modificado.

(C)

Fronto-naso e perfil de crânio.

(D)

Occipitomentual 30°.
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38.

39.

40.

7

Dentro da prática odontológica, o controle das infecções e
também a questão da biossegurança são temas de grande
importância para a profissão. Como uma forma de
prevenir essas infecções, a ação de higienizar as mãos
mostra-se como uma grande medida. Diante do exposto,
assinale a alternativa que torna o procedimento incorreto.
(A)

A higienização antisséptica das mãos antecede
procedimentos cirúrgicos e deve ser sempre
realizada com antissépticos para eliminar a
microbiota transitória das mãos.

(B)

A luva química é especialmente útil em cirurgias
longas. Para isso, é necessário aplicar uma solução
alcoólica de antisséptico, deixando secar antes de
calçar as luvas.

(C)

A utilização do composto de iodo (polivinil pirrolidona
iodo) pode ser substituída pelo gluconato de
clorohexidina, caso o profissional tenha alergia ao
iodo.

(D)

Após o uso do composto iodo ou clorexidina, devese aplicar solução de álcool 70% e esperar secar
naturalmente até toda a evaporação do produto.

O exame radiográfico tem uma grande importância no
diagnóstico de pacientes traumatizados de face.
Considerando isso, marque V para verdadeiro ou F para
falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.
( )

A projeção anteroposterior das apófises condilares
também é conhecida como projeção de Waters.

( )

A projeção posteroanterior dos seios maxilares
analisa os limites do seio frontal, septo nasal,
zigomas e forame infraorbitário.

( )

A projeção submentoniana vertical dos arcos
zigomáticos também é chamada de axial de Hirtz.

( )

PA em fronto-naso e perfil de crânio avaliam todo o
corpo e a região mental da mandíbula.

(A)

V/ V/ F/ F

(B)

F/ V/ V/ V

(C)

F/ V/ V/ F

(D)

V/ F/ V/ F

Com relação ao código de ética odontológico, de acordo
com a Resolução CFO, guardar segredo profissional,
exceto em situações de justa causa, representa
(A)

uma infração ética.

(B)

um direito fundamental, apenas.

(C)

um dever fundamental, apenas.

(D)

um direito e um dever fundamental.

