21. Sobre a participação do setor privado no
Sistema Único de Saúde, SUS, é incorreto
afirmar que:
a. As entidades filantrópicas e sem
fins lucrativos também recebem
remuneração do SUS pelos
serviços prestados
b. Deve ser regulamentada através
de contratos e convênios
c. Deve
ser
privilegiada
a
participação
das
entidades
filantrópicas e sem fins lucrativos
d. O setor público deve atuar de
forma complementar ao privado
e. O setor privado deve atuar de
forma complementar ao público
22. Colegiados de caráter permanente,
deliberativo e fiscalizador distribuídos nas
três esferas de governo com atribuição de
exercer o controle social. Corresponde:
a. Os Conselhos de Saúde
b. O Ministério Público
c. O Plano Diretor de Regionalização
d. As Conferências de Saúde
e. Gestão de Bens e Serviços
23. O tempo e a temperatura aconselháveis
para a esterilização de material cirúrgico
em autoclaves são, respectivamente:
a. 40min a 100°C
b. 20min a 120°C
c. 10min a 130°C
d. 60min a 90°C
e. 80min a 70°C
24. Os microorganismos presentes em
objetos inanimados devem ser destruídos
através do seguinte processo físicoquímico:
a. Limpeza
b. Descontaminação
c. Degermação
d. Anti-sepsia
e. Desinfecção

25. Qual das alternativas abaixo NÃO é
princípio básico preconizado pelo Sistema
Único de Saúde – SUS:
a. Universalidade
b. Integralidade
c. Controle Social
d. Descentralização
e. Igualdade
26. Como ferramenta de controle social, os
Conselhos de Saúde e as Conferências de
Saúde buscam o fortalecimento do
Sistema Único de Saúde – SUS, que é
regulamentado pela Lei Orgânica da
Saúde nº 8.142/90, que assegura:
a. A participação popular
b. O ingresso da população nos
movimentos sociais
c. O diagnóstico epidemiológico
d. O funcionamento da atenção
básica de saúde
e. Municipalização do Setor Saúde
27. Antes da realização de procedimentos
cirúrgicos é correta a realização de
antissepsia da boca, podendo ser indicado
o bochecho com:
a. Clorexidina
b. Glutaraldeído
c. Líquido de Dakin
d. Soda Clorada
e. Formaldeído
28. A história da saúde pública brasileira tem
sido descrita como movimento da
reforma
sanitária,
cojo
marco
fundamental foi:
a. X Conferência Nacional de Saúde
b. Incorporação da Política Nacional
de Saúde como um novo
paradigma
c. VIII Conferência Nacional de
Saúde
d. Divisão territorial em regiões de
Saúde
e. Adoção de novos pressupostos e
métodos de atendimento ao
usuário

29. Marque a alternativa abaixo que mostra
apenas doenças que podem ser
adquiridas durante o atendimento
odontológico:
a. Lupus,
Vitiligo,
Sarampo,
Caxumba
b. Hepatite,
AIDS,
Gripe,
Tuberculose
c. Tétano,
Rubéola,
Câncer,
Tuberculose
d. Dengue, Diabetes, Catapora,
Pneumonia
e. Hanseníase, Poliomielite, Herpes,
Gastrite
30. A esterilização eficiente que requer
menor tempo é aquela que deve ser feita
:
a. Com o gás óxido de etileno
b. Em água fervente
c. Em estufa a calor seco
d. Com hipoclorito de sódio
e. Em autoclave
31. A limpeza de superfícies(equipamentos e
demais instalações) é importante entre os
atendimentos porque:
a. Existem locais que podem
constituir risco de contaminação
para pacientes e a equipe
profissional
b. Utiliza-se equipamento de alta
tecnologia
c. Possibilita melhor aparência aos
equipamentos
d. Aumenta a produtividade do
serviço
e. Permite um tempo para o
descanso do profissional
32. Dos
instrumentos
utilizados
no
consultório dentário, os que depois de
usados oferecem maior risco de
contaminação pelo vírus da AIDS são:
a. Espelhos
b. Espátulas
c. Agulhas
d. Salivadores

e. Moldeiras

33. Marque a alternativa INCORRETA de
acordo com as normas de biossegurança:
a. Usar sempre os equipamentos de
proteção individual (EPI), como:
óculos, máscaras, touca, luvas e
avental
b. Deixar materiais perfurocortantes
em locais onde as pessoas
possam se ferir
c. Os cabelos devem estar presos e
cobertos por touca
d. Unhas devem ser curtas e bem
cuidadas
e. O consultório deve ser limpo,
organizado e livre de materiais
não pertinentes ao trabalho
34. As opções abaixo correspondem a
atribuições do Auxiliar de Saúde Bucal,
EXCETO:
a. Proceder a desinfecção e a
esterilização de materiais e
intrumentos utilizados
b. Cuidar
da
manutenção
e
conservação dos equipamentos
odontológicos
c. Organizar a agenda clínica
d. Coordenar e participar de ações
coletivas voltadas à promoção da
saúde e à prevenção de doenças
bucais
e. Preparar e organizar instrumental
e materiais necessários
35. “Um conjunto de ações que proporciona
o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos
fatores determinantes e condicionantes
de saúde individual ou coletiva, com a
finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das
doenças ou agravos.” Esse conceito
aplica-se a:
a. Profilaxia

b. Vigilância Epidemiológica
c. Prevenção Primária
d. Medicina Preventiva
e. Vigilância Sanitária
36. A notificação semanal negativa de uma
determinada doença é aquela em que o
serviço de saúde informa que:
a. Não houve casos
b. Existem casos suspeitos
c. Existem poucos casos
d. Os casos mantiveram-se em
declínio
e. Os casos foram negativos à
confirmação
37. As bases de atuação das equipes de saúde
da família são:
a. Os Hospitais Municipais
b. Os Centros Comunitários
c. Os Centros Sociais Urbanos
d. As Unidades Mistas de Saúde
e. As Unidades Básicas de Saúde
38. Uma epidemia pode ser detectada por:
a. Lideres
comunitários
e
professores
b. Hospitais
c. Sistemas de informação e de
vigilância sanitária
d. Trabalhadores de saúde em
serviço de atenção primária à
saúde
e. Vigilância Ambiental

39. A saúde é conceituada como o completo
estado de bem-estar físico, mental e
social, e não apenas como a ausência de
doenças. Tal conceito foi instituido
pelo(a):
a. Organização Mundial de Saúde
b. Ministério da Saúde
c. Política Nacional de Atenção à
Saúde
d. Conselho Federal de Saúde
e. Movimento Sanitarista Brasileiro

40. À direção municipal do Sistema Único de
Saúde, conforme a Lei nº 8080/90,
compete:
a. Executar as ações de vigilância
sanitária em relação às fronteiras
internacionais
b. Planejar, executar e gerir os
laboratórios de análise de
produtos farmacológicos e os
hemocentros
c. Planejar, organizar, controlar e
avaliar as ações e serviços de
saúde, como gerir e executar os
serviços públicos de saúde
d. Participar e gerir a programação
de serviços de saúde no âmbito
estadual
e. Programar e coordenar as
campanhas
estaduais
de
vacinação
41. Assinale a infecção viral cujo transmissor
é mais resistente aos procedimentos de
esterilização.
a. AIDS
b. Herpes
c. Leucoplasia
d. Candidíase
e. Hepatite
42. Historicamente na construção do SUS,
dois tipos de autonomias para os
municípios foram criados: a Gestão Plena
da Atenção Básica e a Gestão Plena do
Sistema
Municipal,
que
foram
assegurados pela:
a. Norma Operacional Básica –
01/96 (NOB – SUS 01/96)
b. Atenção Básica de Saúde
c. Descentralização do SUS
d. Municipalização do Setor Saúde
e. Plano Diretor de Regionalização
43. A participação da comunidade nos
serviços e ações de saúde foi assegurada
pela constituição de 1988. Qual a lei que
garante a participação da comunidade na
gestão do Sistema Único de Saúde – SUS?

a. 7.498
b. 8.142
c. 8.000
d. 94.406
e. 5.905
44. Sendo criada com o objetivo de cobrir
toda a população da região onde foi
instalada, como rede de serviço, a
regionalização é um princípio do SUS que
tem como propósito:
a. Facilitar o acesso da população a
todos os serviços de saúde que a
população necessite
b. Distribuir serviços para cobrir
parcela da população
c. Dividir a responsabilidade na
oferta de serviços de saúde
especializados
d. Diminuir o fluxo da região, por
isso, deve ser parcialmente
regionalizado
e. Construir uma Rede Pública
Nacional de informação e
comunicação em saúde
45. O controle de infecções na prática
odontológica
deve
obedecer
aos
seguintes princípios, EXCETO:
a. Os profissionais devem tomar
medidas para proteger a sua
saúde e de sua equipe
b. Os profissionais devem evitar
contato direto com matéria
orgânica
c. Os profissionais devem tornar
seguros o uso de artigos, peças
anatômicas e superfícies
d. Os profissionais ao usarem luvas
podem dispensar a lavagem de
mãos
com
agentes
antimicrobianos
e. Os profissionais devem limitar a
propagação de microorganismos
46. Os instrumentos a seguir podem ser
desinfectados ou esterilizados através de
substâncias químas, EXCETO:

a. Placas de Vidro
b. Espelhos
c. Sugadores Plásticos de Saliva
d. Limas Endodônticas
e. Taças de Borracha
47. Ao conjunto de meios ou técnicas, de
caráter preventivo, usados para impedir a
penetração de microorganismos em local
que não os contenha, dá-se o nome de:
a. Assepsia
b. Esterilização
c. Profilaxia
d. Desinfecção
e. Anti-Sepsia
48. Com relação à equidade, NÃO é correto
afirmar:
a. É a distribuição justa de
determinado
atributo
populacional
b. É um dos objetivos mais
importantes
dos
modernos
sistemas de saúde
c. A equidade vertical consiste em
dar tratamento desigual a
indivíduos
com
diferentes
situações de saúde
d. A equidade horizontal consiste
em dar tratamento igual a
indivíduos com igual situação de
saúde
e. Equivale
necessariamente
à
igualdade de tratamento com
relação à saúde
49. O número indispensável de doses de
vacina necessário
para assegurar
imunidade contra a hepatite do tipo B é:
a. 5
b. 2
c. 3
d. 4
e. 1

50. Para o desenvolvimento do projeto do
Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS) é
de fundamental importância a discussão
sobre questões de informática, com a
finalidade de:
a. Construir uma Rede Pública
Nacional de informação e
comunicação em saúde
b. Estabelecer maior controle das
doenças prevalentes da infância
c. Lidar melhor com a diversidade e
desigualdades sociais
d. Ampliar os principios do Sistema
Único de Saúde – SUS
e. Recuperação
do
direito
à
assistência
curativa
exclusivamente

