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INSTRUÇÕES 

1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno 

de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 

 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (10 

páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 

substituído sob qualquer alegação.   

 

3- A PROVA OBJETIVA contém 50 ( cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 2,00 (dois) pontos cada, devendo o candidato obter 

no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 

4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 

de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 

                             

     Exemplo: Questão 01 - A 

 
 

  
 

5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 

coordenação do Concurso. 

 

6- NÃO RASURE o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA, caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS. Evite 

deixar questões sem respostas. 

 

7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 

 

8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 

 

9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 

 

10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 

 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da Prova. A 

não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 

12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 

 

13- O gabarito será publicado no dia 18/02/2020, e a CLASSIFICAÇÃO FINAL a partir do 

dia 10/03/2020 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva  

 
Edital nº 26, de 07/11/2019 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

 

Concurso Público para o Cargo de TÉCNICO EM SAÚDE – TÉCNICO DE 

HIGIENIZAÇÃO DENTÁRIA 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01)“A higienização das mãos é considerada 

a ação isolada mais importante para a 

prevenção e o controle das infecções em 

serviços de saúde.”. (SANTOS, A. A. M. dos; 

VEROTTI, M.; TEIXEIRA, S., 2019).  

 

Com base no texto acima, assinale a 

afirmação CORRETA. 

 

A) O simples ato de lavar as mãos no 

consultório odontológico, independente da 

técnica, é capaz de reduzir a população 

microbiana das mãos e interromper a cadeia 

de transmissão de infecção.    

B) Os microorganismos da microbiota 

transitória não podem ser adquiridos durante 

o contato direto com pacientes ou com 

superfícies próximas, e portanto não são 

eliminados com o ato de lavar as mãos. 

C) A lavagem correta das mãos é 

fundamental uma vez que a pele tem a 

capacidade de abrigar e transferir 

microorganismos de uma superfície para 

outra, porém só de forma direta. 

D) A lavagem correta das mãos é 

fundamental uma vez que a pele tem a 

capacidade de abrigar e transferir 

microorganismos de uma superfície para 

outra, tanto de forma direta como indireta. 

 

 

02) Para a execução correta da antissepsia 

das mãos, em preparação para um   

procedimento cirúrgico, alguns cuidados 

devem ser observados. Analise as 

alternativas abaixo e assinale a CORRETA. 

 

A) As unhas devem estar aparadas, 

necessariamente sem esmalte, e devem ser 

friccionadas contra a palma da mão ou 

contra uma escova com cerdas bem 

resistentes. 

B) Os movimentos de fricção devem ser 

iniciados pela região dos espaços 

interdigitais, seguido pela área das faces das 

mãos, extremidade dos dedos, punhos e 

antebraços.  

C) Os movimentos de fricção devem ser 

iniciados pela extremidade dos dedos, 

seguido da região dos espaços interdigitais, 

área das faces das mãos, punhos e 

antebraços. 

D) Os movimentos de fricção devem ser 

iniciados pela região dos antebraços, 

seguido pelos punhos, das faces das mãos, 

região dos espaços interdigitais e 

extremidade dos dedos.  

 

 

03) A manipulação dos 

instrumentos/materiais para esterilização 

requer a utilização de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI), pelo operador, 

dependente da sala/área da manipulação. 

Com base nesta afirmação e de acordo com 

a Resolução RDC nº 15, de 15 de março de 

2012, analise as alternativas a seguir e 

assinale a opção CORRETA. 

 

A) Na recepção devem ser utilizados pelo 

operador apenas os EPIs: óculos de 

proteção, máscara, luvas, protetor auricular, 

calçado fechado de borracha e 

antiderrapante. 

B) Na área de limpeza devem ser utilizados 

pelo operador os EPIs: óculos de proteção, 

máscara, luvas de borracha e cano longo, 

avental impermeável de manga longa e 

calçado fechado de borracha e 

antiderrapante. 

C) Na área de preparo, acondicionamento e 

inspeção devem ser utilizados pelo operador 

necessariamente os EPIs: óculos de 

proteção, máscara, luvas de borracha e cano 

longo, e calçado fechado de borracha e 

antiderrapante. 

D) Na área de desinfecção química devem 

ser utilizados pelo operador necessariamente 

os EPIs: óculos de proteção, máscara e 

calçado fechado. 

 

 

04) Após a finalização do processo de 

esterilização é obrigatória a identificação nas 

embalagens dos produtos por meio de 

rótulos ou etiquetas que devem conter quais 

informações? 
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A) Nome do produto; número do lote; data 

da esterilização; data limite de uso; método 

de esterilização; nome do responsável pelo 

preparo. 

B) Data da esterilização; data limite de uso; 

método de esterilização; nome do 

responsável pelo preparo. 

C) Nome do produto; data da esterilização; 

data limite de uso; nome do responsável pelo 

preparo. 

D) Nome do produto; número do lote; data 

limite de uso; método de esterilização; nome 

do responsável pelo preparo. 

 

 

05) O gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde (RSS) tem por objetivo 

de minimizar a produção de resíduos e 

proporcionar aos resíduos gerados, um 

encaminhamento seguro, de forma eficiente, 

visando à proteção dos trabalhadores, a 

preservação da saúde pública, dos recursos 

naturais e do meio ambiente. Este processo 

constitui-se de várias etapas que devem ser 

respeitadas, de acordo com o tipo de resíduo 

gerado. Com base nesta afirmação e de 

acordo com a Resolução – RDC/ANVISA nº 

306, de 7 de dezembro de 2004, analise as 

alternativas a seguir e assinale a opção 

CORRETA. 

 

A) Desde que devidamente segregados, 

acondicionados e identificados, o transporte 

interno deste RSS para áreas temporárias ou 

externas pode ser realizado em qualquer 

horário de funcionamento da Unidade. 

B) O transporte interno do RSS deve ser 

realizado em horários que não coincidam 

com a distribuição de alimentos e 

medicamentos, períodos de visita ou de 

maior fluxo de pessoas ou de atividades. 

C) O transporte interno do RSS pode ser 

realizado em qualquer tipo de recipiente, 

independente do seu tamanho, desde que 

seja lavável, impermeável e com tampa 

articulada ou não ao corpo do recipiente. 

D) O transporte interno leva o RSS para os 

locais de armazenamento temporário, onde 

recebem a sua correta classificação, para 

posterior encaminhamento ao local de 

armazenamento externo. 

 

 

06) Um cirurgião dentista que trabalha com 

um Técnico em Higiene Dental (THD) 

solicita ao mesmo que realize alguns 

procedimentos, para o atendimento de um 

cliente, sob sua supervisão. Analise as 

alternativas abaixo que assinale a que 

contenha ações que podem ser atribuídas ao 

THD, de acordo com Lei nº 11.889, de 24 de 

dezembro de 2008. 

 

A) Realizar: antissepsia do campo 

operatório; remoção de sutura; profilaxia; 

instalação do isolamento do campo 

operatório. 

B) Realizar: antissepsia do campo 

operatório; remoção de sutura; profilaxia; o 

início do preparo cavitário. 

C) Realizar: antissepsia do campo 

operatório; remoção de sutura; o preparo 

cavitário, a inserção e a distribuição dos 

materiais odontológicos para restaurações 

diretas. 

D) Realizar: profilaxia; instalação do 

isolamento do campo operatório; a prestação 

de assistência direta ao paciente. 

 

 

07) Um cirurgião dentista solicita para sua 

THD que prepare a mesa para 

instrumentação de uma restauração direta de 

resina composta grande em seu próximo 

paciente. Assinale a alternativa que contenha 

instrumentais/materiais que precisam estar 

na mesa clínica para este procedimento. 

 

A) Espelho bucal, sonda exploradora, pinça 

para algodão, fio dental, taça de borracha e 

pasta profilática, ácido fosfórico, adesivo e 

moldeiras. 

B) Sonda exploradora, pinça para algodão, 

fio dental, anestésico tópico, seringa carpule, 

material para isolamento do campo 

operatório e tubetes de anestésico. 

C) Espelho bucal, sonda exploradora, pinça 

para algodão, fio dental, escavador de 

dentina, curetas de Gracey e moldeiras. 

D) Sonda exploradora, pinça para algodão, 

fio dental, anestésico tópico, seringa carpule, 

escavador de dentina, cureta de Lucas, 

cimento de hidróxido de cálcio. 
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08) Com relação aos equipamentos de 

proteção individual (Epis) analise as 

alternativas a seguir e assinale a 

CORRETA. 

 

A) As luvas de látex não estéreis para 

procedimentos são utilizadas durante a 

realização de procedimentos críticos e 

devem ser descartadas em lixo contaminado. 

B) O avental utilizado durante a realização 

de procedimentos críticos é uma medida de 

proteção à roupa dos operadores, durante o 

atendimento. 

C) As sobre luvas (de plástico ou vinil) são 

utilizadas sobre a luva para evitar a 

contaminação da luva principal e devem ser 

descartadas em lixo contaminado. 

D) Os aventais utilizados durante a 

realização de procedimentos semi críticos 

são utilizados como medida de proteção e 

estão diretamente relacionados ao controle 

de infecção. 

 

 

09) A atuação dos técnicos de higiene dental 

(THD) tanto em serviço privado como 

público tem mostrado resultados 

satisfatórios com o aumento de 

produtividade. Analise as alternativas abaixo 

que assinale a verdadeira e que esteja de 

acordo com a Lei nº 11.889, de 24 de 

dezembro de 2008. 

 

A) O THD deve ser um profissional de 

escolaridade de nível médio e pode executar 

atividades de prevenção independente da 

supervisão do cirurgião-dentista. 

B) O THD pode executar atividades de 

prevenção em saúde bucal independente da 

supervisão do cirurgião-dentista, além de 

poder supervisionar o trabalho das auxiliares 

de consultório odontológico. 

C) O THD, desde que bem treinado e com 

supervisão do cirurgião-dentista, pode 

realizar atividades não reversíveis nos 

pacientes, como preparos cavitários.  

D) THD pode executar atividades de 

prevenção em saúde bucal com supervisão 

do cirurgião-dentista, além de poder 

supervisionar o trabalho das auxiliares de 

consultório odontológico. 

 

 

10) Os vernizes cavitários são utilizados 

para isolamento térmico e para prevenir a 

penetração de produtos de corrosão dentro 

dos túbulos dentinários, de qual material 

restaurador? 

 

A) Cimento de ionômero de vidro. 

B) Resina composta. 

C) Cimento de fosfato de zinco. 

D) Amálgama. 

 

 

11) Os protetores de borracha plumbífera 

são vestimentas que protegem a glândula 

tireóide, o tronco e as gônodas dos pacientes 

durante as tomadas radiográficas. Para que 

esses protetores sejam preservados, deve-se 

ter o seguinte cuidado: 

 

A) Acondicionar em armário fechado. 

B) Acondicionar em superfície horizontal ou 

suporte adequado. 

C) Guardar dobrado em caixa escura. 

D) Guardar sobre o braço do aparelho de 

Raios X. 

 

 

12) A sequência de produtos, na caixa de 

processamento manual de radiografias, deve 

ser da direita para a esquerda, da seguinte 

forma: 

 

A) Fixador, água, revelador e água. 

B) Água, revelador, fixador e água. 

C) Revelador, água, fixador e água. 

D) Água, fixador, revelador e água. 

 

 

13) Para o correto uso do cimento de 

ionômero de vidro, o mesmo deve: 

 

A) Ser guardado em geladeira. 

B) Na dosagem do pó, pressionar o dosador 

contra o frasco de vidro. 

C) O tempo de manipulação recomendado 

deve ser respeitado, variando de 40-60 

segundos. 

D) Manipular em placa de vidro que deve 

estar aquecida. 
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14) É o dente menor e mais simétrico da 

dentição humana, tem bordas mesiais e 

distais em ângulos quase retos com a borda 

incisal. Qual é este dente? 

 

A) Canino inferior. 

B) Incisivo central inferior. 

C) Incisivo lateral superior. 

D) Incisivo lateral inferior. 

 

 

15) A saliência arredondada no terço 

cervical da face lingual dos incisivos e 

caninos, se refere a: 

 

A) Cíngulo. 

B) Cúspide. 

C) Tubérculo. 

D) Crista Marginal. 

 

 

16) O incisivo lateral superior direito 

permanente, corresponde a qual numeração? 

 

A) 22. 

B) 12. 

C) 52. 

D) 62. 

 

 

17) O incisivo central superior permanente é 

o mais característico do grupo dos incisivos 

e sua erupção se dá, em média, na idade de 

 

A) 4-5 anos. 

B) 5-6 anos. 

C) 7-8 anos. 

D) 8-9 anos. 

 

 

18) É o mais volumoso do grupo dos pré 

molares. Sua coroa é estrangulada ao nível 

do colo e bem larga próximo a oclusão: 

 

A) Primeiro pré-molar superior. 

B) Primeiro pré-molar inferior. 

C) Segundo pré-molar inferior. 

D) Segundo pré-molar superior. 

 

 

19) O Segundo molar inferior esquerdo 

decíduo corresponde a qual númeração? 

 

 

A) 84. 

B) 85. 

C) 55. 

D) 75. 

 

 

20) Para o perfeito isolamento do campo 

operatório, é indicado o isolamento absoluto, 

onde usamos: 

 

A) Roletes de algodão e pinça clínica. 

B) Lençol de borracha, grampos e pinça 

clínica. 

C) Roletes de algodão e grampos. 

D) Lençol de borracha, perfurador, arco e 

grampos. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  

 

As questões de números 21 a 26 referem-se 

ao texto abaixo. 

 

A cadeira do dentista 

 

 "Fazia dois anos que não me sentava 

numa cadeira de dentista. Não que meus 

dentes estivessem por todo esse tempo sem 

reclamar um tratamento. Cheguei a marcar 

várias consultas, mas começava a suar frio 

folheando velhas revistas na antessala e me 

escafedia antes de ser atendido. Na única 

ocasião em que botei o pé no gabinete do 

odontólogo - tem uns seis meses -, quando 

ele me informou o preço do serviço, a dor 

transferiu-se do dente para o bolso. 

 - Não quero uma dentadura em ouro 

com incrustações em rubis e esmeraldas - 

esclareci -, só preciso tratar o canal. 

 - É esse o preço de um tratamento de 

canal? 

 - Tem certeza? O senhor não estará 

confundindo o meu canal com o do Panamá? 

 Adiei o tratamento. Tenho pavor de 

dentista. O mundo avançou nos últimos 30 

anos, mas a Odontologia permanece uma 

atividade medieval. Para mim não faz 

diferença um "pau-de-arara" ou uma cadeira 

de dentista: é tudo instrumento de tortura. 

 Desta vez, porém, não tive como 

escapar. Os dentes do lado esquerdo já 

tinham se transformado em meros figurantes 

dentro da boca. Ao estourar o pré-molar do 

lado direito, fiquei restrito à linha de frente 

para mastigar maminhas e picanhas. 
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Experiência que poderia ter dado certo, caso 

tivesse algum jeito para esquilo." [...]  

 
(NOVAES, Carlos Eduardo. A cadeira do dentista. In 

a cadeira do dentista & outras crônicas. São Paulo: 

Ática, 2001, adaptada). 

 

21) O texto “A cadeira do dentista”, é um 

tipo de texto: 

 

A) Descritivo. 

B) Dissertativo. 

C) Narrativo. 

D) Injuntivo ou instrucional. 

 

 

22) Quanto ao gênero textual, trata-se de: 

 

A) Crônica. 

B) Conto. 

C) Fábula. 

D) Notícia. 

 

 

      23) Que fato deu origem ao texto “A cadeira 

do dentista”? 

 

A) O medo que as pessoas têm do dentista. 

B) O desejo de colocar uma dentadura em 

ouro com incrustações. 

C) O baixo custo do tratamento dentário. 

D) A importância do uso da dentadura. 

 

 

24) A expressão “... a dor transferiu-se do 

dente para o bolso. ” foi usada para: 

 

A) Destacar a parte do corpo que mais doía.  

B) Exagerar a dor de dente sentida pelo 

paciente.  

C) Indicar que o tratamento de dente era 

caro.  

D) Sugerir que a dor se espalhou pelo corpo. 

 

 

25) “É esse o preço de um tratamento de 

canal”? A palavra em destaque é classificada 

como: 

 

A) Pronome de tratamento. 

B) Pronome indefinido. 

C) Pronome possessivo. 

D) Pronome demonstrativo. 

 

 

26)  Na frase: "Fazia dois anos que não me 

sentava numa cadeira de dentista”. 

Os verbos destacados estão em qual tempo 

verbal? 

 

A) Presente. 

B) Pretérito perfeito. 

C) Pretérito imperfeito. 

D) Futuro. 

 

 

27)  

  

O tempo cura tudo, 

porém a cárie não 

tem cura. 

 

Os termos sublinhados na frase do cartaz são 

classificados, respectivamente, como: 

 

A) Substantivo, artigo e advérbio. 

B) Adjetivo, pronome e conjunção. 

C) Conjunção, substantivo e advérbio. 

D) Substantivo, conjunção e substantivo. 

 

 

28)  Assinale a alternativa em que todos os 

vocábulos estejam grafados 

CORRETAMENTE com X ou CH. 

 

A) Exame, preencher, boxecho, inchado. 

B) Exame, auxiliar, bochecho, inchado. 

C) Enchame, chegou, chumaço, mexer. 

D) Auxiliar, enxame, mecher, exame. 

 

 

29) Qual palavra está acentuada 

CORRETAMENTE: 

 

A) Eclípse. 

B) Agôsto. 

C) Cêdo. 

D) Saída. 

 

 

30) Marque a alternativa onde as palavras 

“Mal” e “Mau” estão escritas 

INCORRETAMENTE, nas frases a seguir:  

 

A) Esse lobo mau tem, realmente, cara de 

mal. 

B) Aquela personagem é a vilã, só faz o mal. 

C) Acho que fui mal na prova. 

D) Não vou à aula, pois estou passando mal. 



 

 
Cargo: TÉCNICO EM SAÚDE – TÉCNICO DE HIGIENIZAÇÃO DENTÁRIA (Edital nº 26/2019)  6 

 

MATEMÁTICA  

 

31) Qual é o valor de 25% de 80% ? 

 

A) 25%. 

B) 10%. 

C) 20%. 

D) 40%. 

 

 

32) Em Geometria, medir a área de uma 

superfície significa compará-la com uma 

superfície adotada como unidade. A unidade 

fundamental de área é denominada metro 

quadrado e simbolizada por m², que é uma 

superfície quadrada com 1 m de lado. Com 

relação a essa informação, assinale a 

alternativa que corresponde a 1 m²: 

 

A) 10 000 cm². 

B) 1 000 mm². 

C) 1 000 000 cm². 

D) 10 000 mm². 

 

 

33) Com relação ao conjunto solução da 

equação: x² + 2x + 1 = 0, podemos 

AFIRMAR que: 

 

A) Não admite raízes reais. 

B) Admite duas raízes reais e iguais. 

C) Admite duas raízes reais e distintas. 

D) Admite uma única raiz real, pois se trata 

de uma equação do primeiro grau.  

 

 

34) Um determinado produto foi vendido 

por R$ 800,00 com uma taxa percentual de 

lucro de 25% sobre o valor de venda. O 

valor do custo do produto é de:  

 

A) R$ 400,00. 

B) R$ 200,00. 

C) R$ 600,00. 

D) R$ 250,00. 

 

 

35) No nosso dia a dia, inúmeros são os 

exemplos e situações que podemos utilizar o 

emprego da Matemática. Por mais difícil que 

seja de acreditar, o número de sapato que 

você usa, está relacionado à Matemática. 

Existe uma fórmula que relaciona o número 

que você calça e o tamanho do seu pé em 

centímetros. A fórmula é dada por: 

   
   

 
  , em que S é o número do 

sapato e P é o comprimento do pé em 

centímetros. Sabe-se que uma pessoa calça 

sapato de número 42. Quantos centímetros 

(cm) tem o pé dessa pessoa? 

 

A) 30 cm. 

B) 24 cm. 

C) 26 cm. 

D) 28 cm. 

 

 

36) Sabe-se que um caso de agrupamento 

formado por permutações (trocas) 

corresponde aos anagramas formados com 

as letras de uma certa palavra. Utilizando 

todas as letras da palavra CÉU (C, É e U), 

por exemplo, e trocando-as de ordem, 

obtemos uma sequência de 3 letras que 

forma uma nova “palavra” com ou sem 

sentido. Cada “palavra” formada 

corresponde a um anagrama, como em: 

CÉU, UÉC, CUÉ, UCÉ, ÉUC e ÉCU. Dessa 

forma, a palavra CÉU tem seis anagramas. 

Quantos são os anagramas da palavra 

CÁRIE? 

 
A) 140. 

B) 60. 

C) 100. 

D) 120. 

 

 

37) Em tempos de eleições, dois candidatos 

estavam disputando uma vaga para a 

prefeitura de um determinado município. Os 

dois candidatos tiveram um total de 130 124 

votos. O candidato vencedor obteve 3 120 

votos a mais que o segundo colocado.  

Podemos AFIRMAR que o candidato 

vencedor teve: 

 
A) 68 182 votos. 

B) 63 502 votos. 

C) 66 622 votos. 

D) 71 302 votos. 

 

 

38) Dois candidatos, Ana e Bruno, 

concorrem a uma vaga de trabalho que visa 

a agilidade. Os dois foram submetidos a um 

teste de precisão contendo cinco questões. 
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Cada questão deveria ser respondida em um 

tempo, medido em minutos e cronometrado 

pelo avaliador do teste. No final, conseguiria 

a vaga de trabalho, aquele candidato que 

obtivesse a menor média dentre todos os 

tempos realizados para se responder cada 

uma das cinco questões. A tabela mostra os 

valores desses tempos. 

 

 Ana Bruno 

Questão 01 12 minutos 11 minutos 

Questão 02 10 minutos 13 minutos 

Questão 03 13 minutos 11 minutos 

Questão 04 9 minutos 10 minutos 

Questão 05 10 minutos 8 minutos 

 

É possível AFIRMAR que: 

 

A) Bruno foi contratado, pois conseguiu 

terminar com 0,2 minutos a menos em 

relação ao outro candidato.  

B) Ana foi contratada, pois conseguiu 

terminar com 0,2 minutos a menos em 

relação ao outro candidato.  

C) Bruno foi contratado, pois obteve a 

média de 10,8 minutos em seu teste. 

D) Ana foi contratada, pois obteve a média 

de 10,6 minutos em seu teste. 

 

 

39) Com 16 equipamentos iguais, 

aprontaram-se 720 produtos em 3 dias de 

trabalho. Quantos equipamentos serão 

necessários para finalizar 2160 produtos em 

24 dias? 

 

A) 6 equipamentos. 

B) 12 equipamentos. 

C) 8 equipamentos. 

D) 10 equipamentos. 

 

 

40) Na resolução da expressão:  

2³ + (– 2)³ –  (– 2) + (– 2), obtemos como 

solução: 

 
A) 12. 

B) 20. 

C) 16. 

D) 0. 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO SUS  

 

41) Segundo a Lei 8080/90, que dispõe, 

dentre outros fatores, sobre as condições 

para a promoção, proteção, e recuperação da 

saúde no Sistema Único de Saúde – SUS, 

assinale a alternativa INCORRETA:  

 

A) O Sistema Único de Saúde - SUS não 

poderá jamais ter a participação da iniciativa 

privada, mesmo que em caráter 

complementar. 

B) As ações e serviços públicos de saúde 

que integram o Sistema Único de Saúde – 

SUS, repeitarão a igualdade da assistência à 

saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie. 

C) O Sistema Único de Saúde – SUS 

respeitará a integralidade da assistência, 

entendida como um conjunto articulado e 

contínuo de ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos 

para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema. 

D) O Sistema Único de Saúde respeitará a 

divulgação de informações quanto ao 

potencial dos serviços de saúde e a sua 

utilização pelo usuário e a participação da 

comunidade. 

 

 

42) Segundo a Lei 8080/90,  que dispõe, 

dentre outros fatores, sobre as condições 

para a promoção, proteção, e recuperação da 

saúde compete à Direção Municipal do 

Sistema Único de Saúde:  

 

Leia as afirmativas e a seguir assinale a 

alternativa CORRETA. 

 

I. Planejar, organizar, controlar e avaliar as 

ações e os serviços de saúde e gerir e 

executar os serviços públicos de saúde. 

II. Participar da execução, controle e 

avaliação das ações referentes às condições 

e aos ambientes de trabalho. 

III. Coordenar a rede estadual de 

laboratórios de saúde pública e hemocentros, 

e gerir as unidades que permaneçam em sua 

organização administrativa. 

 

A) Está correta somente a afirmativa I. 

B) Está correta somente a afirmativa II. 
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C) Estão corretas somente as afirmativas I e 

III. 

D) Estão corretas somente as afirmativas I e 

II. 

 

 

43) De acordo com a Portaria 2.436/17, que 

aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica, entende-se por População Adscrita:  

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Regiões de Saúde consideradas como um  

recorte espacial estratégico para fins de 

planejamento, organização e gestão de redes 

de ações e serviços de saúde em determinada 

localidade. 

B) População que está presente no território 

da Unidade Básica de Saúde, de forma a 

estimular o desenvolvimento de relações de 

vínculo e responsabilização entre as equipes 

e a população, garantindo continuidade de 

ações e a longitudinalidade do cuidado. 

C) Oferta do cuidado, reconhecendo as 

diferenças nas condições de vida e saúde e 

de acordo com as necessidades das pessoas, 

considerando que o direito à saúde passa 

pelas diferenciações sociais e deve atender a 

diversidade. 

D) Estímulo e orientação às pessoas das 

ações de saúde na Atenção Básica e a 

competência cultural no cuidado, como 

forma de ampliar sua autonomia e 

capacidade na construção do cuidado à sua 

saúde e das pessoas e coletividades do 

território de abrangência. 

 

 

44) Segundo a Portaria 2.436/17, que aprova 

a Política Nacional de Atenção Básica, são 

atribuições comuns a todos os membros das 

equipes que atuam na Atenção Básica: 

Assinale a alternativa CORRETA:  

 

A) Realizar os procedimentos clínicos e 

cirúrgicos em saúde bucal, incluindo os 

atendimentos das urgências, pequenas 

cirurgias ambulatoriais e procedimentos 

relacionados com as fases clínicas de 

moldagem, adaptação e acompanhamento de 

próteses dentárias.  

B) Realizar consultas, procedimentos, 

solicitação de exames complementares, 

prescrição de medicação conforme 

protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, 

ou outras normativas técnicas estabelecidas 

pelo gestor federal, estadual ou municipal ou 

do Distrito Federal, observadas as 

disposições legais da profissão. 

C) Realizar ações de atenção à saúde 

conforme a necessidade de saúde da 

população local, bem como aquelas 

previstas nas prioridades, protocolos, 

diretrizes clínicas e terapêuticas, assim 

como, na oferta nacional de ações e serviços 

essenciais e ampliados na AB – Atenção 

Básica. 

D) Registrar para fins de planejamento e 

acompanhamento das ações de saúde, os 

dados de nascimentos e óbitos, doenças e 

outros agravos à saúde, ocorridos na área de 

abrangência da Unidade de Saúde, garantido 

o sigilo ético. 

 

 

45) O Decreto 7.508/2011, que regulamenta 

a Lei 8080/90 e dispõe sobre a organização 

do Sistema Único de Saúde - SUS dentre 

outras providências, determina que para ser 

instituída, uma Região de Saúde deve 

conter, no mínimo, ações e serviços de: 

Leia as afirmativas e a seguir assinale a 

alternativa CORRETA. 

 

I.  Atenção Primária, Urgência e 

Emergência, Atenção Psicossocial. 

II. Atenção Ambulatorial Especializada e 

Hospitalar.  

III. Vigilância em Saúde. 

IV. Atenção à Educação e Moradia. 

 

A) Estão corretas somente as afirmativas I e 

II. 

B) Está correta somente a afirmativa II. 

C) Estão corretas somente as afirmativas I, 

II e III. 

D) Estão corretas somente as afirmativas I e 

IV. 

 

 

46) Segundo o Decreto 7.508/2011, que 

regulamenta a Lei 8080/90 e dispõe sobre a 

organização do Sistema Único de Saúde - 

SUS dentre outras providências, determina 

que o acesso universal, igualitário e 

ordenado às ações e serviços de saúde se 

inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se 

completa na rede regionalizada e 

hierarquizada, de acordo com a 
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complexidade do serviço: São Portas de 

entrada às Ações e aos Serviços de Saúde 

nas Redes de Atenção à Saúde os seguintes 

serviços: 

Assinale a alternativa CORRETA:  

 

A) Serviços de Atenção Básica, Urgência e 

Emergência, Psicossociais e Serviços 

Especiais de Acesso Aberto. 

B) Hospitais Gerais, Ambulatórios 

Especializados e Serviços Especiais de 

Acesso Aberto. 

C) Hospitais de Alta Complexidade, 

Unidades Básicas de Saúde da Família, 

Serviços de Urgência e Emergência. 

D) Nenhum serviço é considerado Porta de 

Entrada do SUS na Rede Regionalizada e 

Hierarquizada de Saúde.  

 

 

47) O Artigo 196 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, 

destaca que: “A Saúde é um direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção e 

recuperação”. Ao analisar esse artigo é 

CORRETO afirmar que a Saúde Pública no 

Brasil garantida através do Sistema Único de 

Saúde - SUS é: 

 

A) Destinada apenas às pessoas 

comprovadamente de baixa renda, 

gratuitamente. 

B) Destinada a todas pessoas independente 

de condição social e  renda, gratuitamente. 

C) Destinada a todos cidadãos brasileiros 

independente de condição social e  renda, 

porém alguns procedimentos podem ser 

cobrados dos usuários do SUS que possuem 

renda acima de 5 salários mínimos. 

D) Nenhum Serviço de Saúde Pública no 

Brasil é ofertado gratuitamente. 

 

 

48) O Artigo 199  da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, 

afirma que “A assistência à saúde é livre à 

iniciativa Privada”. Analisando esse artigo é 

CORRETO afirmar: 

 

A) As instituições privadas poderão 

participar de forma complementar do 

sistema único de saúde, segundo diretrizes 

deste, mediante contrato de direito público 

ou convênio, tendo preferência as entidades 

filantrópicas e as sem fins lucrativos.  

B) As instituições privadas poderão 

participar de forma complementar do 

sistema único de saúde, segundo diretrizes 

deste, mediante contrato de direito com os 

usuários do SUS, tendo preferência as 

entidades de seguro saúde. 

C) As instituições privadas não poderão 

participar de forma complementar do 

sistema único de saúde, somente poderão 

participar do SUS através de contrato de 

direito ou convênio com os usuários. 

D) As instituições privadas poderão 

participar de forma complementar do 

sistema único de saúde, segundo diretrizes 

deste, mediante contrato de direito público 

ou convênio, tendo preferência às entidades 

de classe e de seguro saúde. 

 

 

49) A Lei 8142/90, dispõe, dentre outros 

fatores,  sobre a participação da comunidade 

na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A participação da comunidade no Sistema 

Único de Saúde - SUS, dar-se-á 

regularmente por meio de:  

Assinale a alternativa CORRETA:  

 

A) Sindicatos e Associações de 

Trabalhadores da Saúde. 

B) Associações de moradores dos Territórios 

e áreas de Abrangência das Unidades 

Básicas de Saúde. 

C) Conferências e Conselhos de Saúde. 

D) Representantes do poder Municipal 

através do legislativo e executivo. 

 

 

50) O Caderno de Atenção Básica – Saúde 

Bucal – 2006, no componente “Ações 

Educativas”, afirma que a educação em 

Saúde Bucal deve fornecer a autonomia dos 

usuários no controle do processo saúde-

doença e na condução de seus hábitos. Em 

geral, o conteúdo para as ações educativas 

coletivas, sugeridos por esse Manual, para 

Saúde Bucal, deve abordar: 
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Leia as afirmativas e a seguir assinale a 

alternativa CORRETA. 

 

I. As principais doenças bucais, como se 

manifestam e como se previnem; a 

importância do autocuidado, da higiene 

bucal, da escovação com dentifrício 

fluoretado e o uso do fio dental. 

II. Os cuidados a serem tomados para evitar 

a fluorose; as orientações gerais sobre dieta;  

a orientação para auto-exame da boca,  os 

cuidados imediatos após traumatismo 

dentário. 

III. As principais doenças 

cardiorrespiratórias, os fatores de risco para 

Doenças Crônicas não Transmissíveis-

DCNT, e acidentes de trânsito. 

 

A) Está correta somente a afirmativa I. 

B) Está correta somente a afirmativa II. 

C) Estão corretas somente as afirmativas I e 

III. 

D) Estão corretas somente as afirmativas I e 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


