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Conhecimentos Básicos Sobre o Sistema 
Único de Saúde (SUS) 

Questão 01 
Em relação às estratégias que facilitam a construção da 
interprofissionalidade, em sua dimensão organizacional, 
dispositivos e arranjos institucionais estão corretamente listados 
nas opções a seguir, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Rede de Saúde Escola. 
(B) Educação Permanente Interprofissional. 
(C) Abordagem Centrada na Família. 
(D) Formação Profissional desde o Ensino Fundamental. 

Questão 02 
À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete 
(A) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 
(B) promover a descentralização para os Municípios dos serviços 

e das ações de saúde. 
(C) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 
(D) coordenar e, em caráter complementar, executar ações e 

serviços. 

Questão 03 
Em relação aos tipos de pesquisa, quanto aos procedimentos 
técnicos, não faz parte dessa classificação a pesquisa 
(A) prospectiva. 
(B) documental. 
(C) bibliográfica. 
(D) de campo. 

Questão 04 
Em uma epidemia, diferentemente do que ocorre com a 
pandemia, os casos alóctones são aqueles 
(A) oriundos do mesmo local onde ocorreram. 
(B) que ultrapassam os limites políticos e geográficos. 
(C) que atingem indistintamente indivíduos de diferentes etnias. 
(D) casos importados de outras localidades. 

Questão 05 
Em relação ao financiamento do Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena, no âmbito do SUS, caberá, com seus recursos próprios, 
(A) à União, aos Estados e Municípios. 
(B) à União, exclusivamente. 
(C) aos Estados e Municípios.  
(D) aos Estados, exclusivamente. 

Questão 06 
No tocante às condições de saúde, o papel do profissional de 
selecionar e prescrever o tratamento se dá de forma 
recomendável para 
(A) as condições crônicas, somente. 
(B) as condições agudas, somente. 
(C) tanto as condições crônicas quanto as agudas. 
(D) as condições iniciais, em que não se pode ainda classificá-las. 

Questão 07 
Segundo a Lei 8.080/90, o conceito de saúde com que se trabalha 
a composição do SUS compreende 
(A) bem-estar físico e mental, somente. 
(B) bem-estar mental e social, somente. 
(C) bem-estar físico, mental e social. 
(D) bem-estar físico e social, somente. 

Questão 08 
Segundo estudos estatísticos, como os do IBGE, por exemplo, o 
percentual de pessoas idosas no Brasil deve alcançar, em 2050, 
em relação à população total, 
(A) 2%. 
(B) 11%. 
(C) 19%. 
(D) 32%. 

Questão 09 
Conforme o Art. 198 da Constituição da República Federativa do 
Brasil, as opções a segui apresentam diretrizes para a organização 
do SUS, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo. 
(B) Atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 
(C) Intervenção social de caráter preventivo, a cargo das 

instituições públicas e privadas. 
(D) Participação da comunidade. 

Questão 10 
Observe a imagem a seguir: 

 
O representado no número 2 reproduz a dimensão 
(A) subjetiva. 
(B) cognitiva. 
(C) pragmática. 
(D) acadêmica. 
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Questão 11 
A crise contemporânea dos sistemas de saúde reside, em parte, 
na percepção de que as doenças crônicas são uma ameaça menos 
importante que as condições agudas. 
Nesse contexto, assinale a opção que não represente um dos 
mitos apontados pela OMS, que constituem elemento nocivo à 
compreensão clara do cenário. 
(A) As doenças crônicas afetam principalmente os países de alta 

renda. 
(B) Os países de baixa e média renda deveriam controlar as 

doenças infecciosas antes das doenças crônicas. 
(C) As doenças crônicas afetam principalmente as pessoas ricas. 
(D) As doenças crônicas não acometem, em sua maioria, pessoas 

de idade. 

Questão 12 
A ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para 
uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que 
considere a singularidade do sujeito e a complexidade do 
processo saúde/doença e que permite o enfrentamento da 
fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus 
respectivos danos e ineficácia, é denominada 
(A) setorização ao atendimento. 
(B) abordagem psicológica. 
(C) terapia grupal. 
(D) clínica ampliada. 

Questão 13 
As barreiras legais (conselhos profissionais) ocorrem 
(A) com a interdisciplinaridade, somente. 
(B) com a interprofissionalidade, somente. 
(C) com a interprofissionalidade e a interdisciplinaridade. 
(D) na interdisciplinaridade, em associação com as barreiras 

organizacionais. 

Questão 14 
O modelo de atenção à saúde que é integrado, com estratificação 
dos riscos, e voltado para os determinantes sociais da saúde 
intermediários e proximais e sobre as condições de saúde 
estabelecida, é denominado 
(A) Sistema Fragmentado. 
(B) Clínica da Família. 
(C) Rede de Atenção à Saúde. 
(D) Postos de Urgência Hospitalares. 

Questão 15 
Conforme estudos acerca dos programas de atenção à saúde e a 
questão sanitarista e epidemiológica, é correto afirmar que, no 
Brasil, prevalece o modelo assistencial 
(A) sanitarista-preventivo. 
(B) hospitalocêntrico. 
(C) fragmentado por estrato social. 
(D) especializado por faixa etária. 

Questão 16 
As opções a seguir apresentam vantagens da descentralização 
administrativa relativas à organização dos serviços de saúde,  
à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Agilidade 
(B) Visão compartimentada 
(C) Independência 
(D) Novas tecnologias 

Questão 17 
Com base no que reza a Lei do SUS, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 

órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

II. Estão incluídas no âmbito do SUS as instituições públicas 
federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, 
pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de 
sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde. 

III. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de 
Saúde (SUS), em caráter extraordinário. 

Assinale: 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 18 
A Política Nacional de Humanização também é conhecida como 
(A) SUS Humanizado. 
(B) HumanizaSUS. 
(C) GlobalizaSUS. 
(D) SUS Humano. 

Questão 19 
De acordo com definição da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), os determinantes sociais da saúde estão relacionados às 
condições em que uma pessoa vive e trabalha. Outros fatores 
sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e 
comportamentais influenciam a ocorrência de problemas de 
saúde e fatores de risco à população, como os listados nas 
opções a seguir, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Segurança e democracia 
(B) Moradia 
(C) Alimentação e escolaridade 
(D) Renda e emprego 

Questão 20 
A análise da mortalidade indica que as três principais causas de 
morte, no Brasil, são, pela ordem, 
(A) insuficiência cardíaca, infartos agudos de miocárdio e 

acidentes vasculares cerebrais. 
(B) infartos agudos de miocárdio, acidentes vasculares cerebrais 

e insuficiência cardíaca. 
(C) acidentes vasculares cerebrais, insuficiência cardíaca e 

infartos agudos de miocárdio. 
(D) acidentes vasculares cerebrais, infartos agudos de miocárdio 

e insuficiência cardíaca. 
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Questão 21 
Segundo o que orienta a Lei do SUS, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações 

capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação 
de serviços de interesse da saúde. 

II. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de 
ações que proporcionam 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. 

III. Entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de 
atividades que se destina, através das ações de vigilância 
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção 
da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e 
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos 
riscos e agravos advindos das condições de trabalho. 

Assinale: 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 22 
O estudo em que a pesquisa é realizada em um curto período de 
tempo, em um determinado momento, ou seja, em um ponto no 
tempo, tal como agora, hoje, é denominado 
(A) longitudinal. 
(B) laboratorial. 
(C) transversal. 
(D) experimental. 

Questão 23 
As opções a seguir apresentam princípios da Política Nacional de 
Humanização, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Transversalidade. 
(B) Dissociação entre atenção e gestão. 
(C) Protagonismo dos sujeitos. 
(D) Autonomia dos coletivos. 

Questão 24 
Em relação ao Sistema de Planejamento do SUS, é 
responsabilidade conjunta dos entes federal, estaduais e 
municipais 
(A) a participação em instância tripartite de coordenação do 

PlanejaSUS, consoante a forma de representatividade que 
vier a ser estabelecida. 

(B) a promoção da capacitação contínua dos profissionais que 
atuam em planejamento no SUS. 

(C) a coordenação de ações participativas visando à identificação 
de necessidades da população, tendo em vista a melhoria das 
ações e serviços de saúde. 

(D) a promoção do estabelecimento de políticas públicas de 
saúde de forma articulada e intersetorial. 

Questão 25 
A Lei do SUS estabelece condições que assegurem acesso às 
ações e aos serviços em prol da saúde. Tal acesso deve ser 
(A) generalista e segmentado. 
(B) estanque e uniformizado. 
(C) totalitário e especializado. 
(D) universal e igualitário. 

Questão 26 
A ocorrência de um grupo de doenças de natureza similar, 
excedendo claramente a expectativa normal, derivada de uma 
fonte comum de propagação, em uma comunidade ou região,  
é denominada 
(A) pandemia. 
(B) endemia. 
(C) epidemia. 
(D) surto. 

Questão 27 
Observe a tabela a seguir: 

Mortalidade proporcional por categoria de causas de óbitos, com 
redistribuição das causas externas, Brasil, 2002 a 2004 

 
(Ministério da Saúde, 2008.) 

Caso atualizada a tabela acima, incluindo os dados de 2019 e 
2020, haveria um aumento no seguinte grupo de causas: 
(A) infecciosas, maternas, perinatais e nutricionais. 
(B) não transmissíveis. 
(C) externas. 
(D) infecciosas e não transmissíveis. 

Questão 28 
Em relação à saúde, de acordo com o Art. 2º da Lei do SUS, as 
ações e serviços devem visar a sua 
(A) promoção, regulação e prestação. 
(B) promoção, proteção e recuperação. 
(C) prestação, avaliação e regulação. 
(D) regulação, proteção e promoção. 

Questão 29 
O Plano Nacional de Saúde identifica alguns eixos que orientam a 
definição de compromissos sanitários que deverão ser 
objetivados em metas nacionais, estaduais, regionais ou locais, 
dentro do Termo de Compromisso do Pacto de Gestão. 
Os quatro eixos apresentados nas opções a seguir orientam tanto 
os compromissos sanitários quanto os de gestão. à exceção de 
um. Assinale-o. 
(A) Redução das desigualdades em saúde. 
(B) Ampliação do acesso com qualificação e humanização da 

atenção. 
(C) Aprimoramento dos mecanismos de gestão, financiamento e 

controle social. 
(D) Redução dos obstáculos físicos à acessibilidade. 
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Questão 30 
A Educação Permanente em Saúde (EPS) traz como marco 
conceitual uma concepção de trabalho no SUS como 
aprendizagem cotidiana e comprometida com os coletivos. 
Nesse sentido, várias ações vêm sendo empreendidas,  
à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Caminhos do Cuidado. 
(B) EPS em Movimento. 
(C) SUS-pendendo. 
(D) VER-SUS. 
 

Programa de Saúde da Família e 
Comunidade 

Questão 31 
A Estratégia Saúde da Família começou a ser implantada, com a 
criação do Programa Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 
Essa estratégia se iniciou em 
(A) 1991. 
(B) 1998. 
(C) 2005. 
(D) 2013. 

Questão 32 
A respeito do Apoio Matricial, analise as afirmativas a seguir. 
I. O Apoio Matricial, também chamado de matriciamento, é um 

modo de realizar a atenção em saúde de forma 
compartilhada com vistas à integralidade e à resolubilidade 
da atenção, por meio do trabalho interdisciplinar. 

II. Na Atenção Básica em Saúde (ABS) / Atenção Primária em 
Saúde (APS), ele pode se conformar através da relação entre 
equipes de Saúde da Família (equipes de SF) e Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (NASF). 

III. Ele pode se configurar de diferentes formas através de suas 
duas dimensões: técnico-pedagógica e assistencial. 

Assinale: 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 33 
A respeito do CCM, analise as afirmativas a seguir: 
I. O CCM compõe-se de seis elementos, subdivididos em dois 

grandes campos: o sistema de atenção à saúde e a 
comunidade. 

II. No sistema de atenção à saúde, as mudanças devem ser 
feitas na organização da atenção à saúde, no desenho do 
sistema de prestação de serviços, no suporte às decisões, nos 
sistemas de informação clínica e no autocuidado apoiado. 

III. Na comunidade, as mudanças estão centradas na articulação 
dos serviços de saúde com os recursos da comunidade. Esses 
seis elementos apresentam inter-relações que permitem 
desenvolver pessoas usuárias informadas e ativas e equipe de 
saúde preparada e proativa para produzir melhores 
resultados sanitários e funcionais para a população. 

Assinale: 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 34 
As opções a seguir apresentam princípios gerais do MPR,  
à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Deve haver alinhamento da atenção à saúde com as 

necessidades de saúde da população situada nos diferentes 
estratos de riscos. 

(B) As pessoas usuárias são parceiras na atenção à saúde; as 
pessoas usuárias são consideradas autoprestadoras de 
cuidados. 

(C) A APS é fundamental, devendo seus limites com a atenção 
secundária ser incorporados; o uso não programado dos 
cuidados especializados e das internações hospitalares não 
constitui um evento-sentinela. 

(D) A informação de saúde é essencial; a melhoria da atenção se 
dá pela colaboração entre as equipes de saúde e as pessoas 
usuárias; as pessoas usuárias são consideradas membros da 
equipe de APS. 

Questão 35 
A importância dos determinantes sociais da saúde decorre do 
fato de que eles repercutem diretamente na saúde. 
As opções a seguir listam vantagens obtidas, à exceção de uma. 
Assinale-a. 
(A) Permitem predizer a maior proporção das variações no 

estado de saúde, a iniquidade sanitária. 
(B) Indexam as variantes sociais aos orçamentos locais para a 

saúde. 
(C) Estruturam os comportamentos relacionados com a saúde. 
(D) Interatuam mutuamente na geração da saúde. 

Questão 36 
Segundo o Art. 22 da Portaria 198/GM/MS, podem compor os 
Polos de Educação Permanente em Saúde para o SUS os entes 
listados nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Gestores estaduais e municipais de saúde e de educação. 
(B) Estudantes da área de saúde. 
(C) Professores da Educação Básica. 
(D) Movimentos sociais ligados à gestão das políticas públicas de 

saúde. 
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Questão 37 
Não constitui um dos principais sistemas de informação do SUS 
(A) o Sistema de Registro e Acompanhamento de Transplantes – 

SISREAT. 
(B) o Sistema de Informações de Mortalidade – SIM. 
(C) o Sistema de Informações do Programa Nacional de 

Imunização – SIPNI. 
(D) o Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional – SISVAN. 

Questão 38 
A respeito da gestão do cuidado e dos serviços de saúde, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. O processo de descentralização dos serviços de saúde, como 

princípio organizativo do SUS, não se limita à transferência de 
responsabilidades e recursos ao gestor municipal. 

II. O espaço social, enquanto rede complexa de processos 
sociossanitários, propicia a construção de novas práticas de 
saúde. A equipe de saúde da família é a responsável pela 
apropriação desse espaço e a implementação de ações que 
assegurem a melhoria das condições de saúde da população 
que nele habita. 

III. Um dos fatores que promovem a efetivação da programação 
de saúde, conforme a realidade de uma determinada 
comunidade, é a Gestão Local do Cuidado e dos Serviços. É 
necessário criar mecanismos de articulação entre as 
atividades da equipe de saúde e os demais setores envolvidos 
para que haja a garantia do cuidado aos usuários. 

Assinale: 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 39 
Em todo o processo de cuidado, independentemente das 
denominações de diferentes autores, o que se busca é uma 
gestão integrada com foco na realidade local e nas iniciativas de 
novos arranjos institucionais, como os listados nas opções a 
seguir, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Ampliação da autonomia e do poder local. 
(B) Fortalecimento dos sentidos e significados tradicionais das 

práticas. 
(C) Definição de pactos e parcerias locais. 
(D) Desenvolvimento e revisão de métodos e instrumentos de 

trabalho. 

Questão 40 
Em relação ao indicador de saúde “razão de sexos”, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. É o número de homens para cada grupo de 100 mulheres, na 

população residente em determinado espaço geográfico, no 
ano considerado. 

II. Expressa a relação quantitativa entre os sexos. Se igual a 100, 
o número de homens e de mulheres se equivalem; acima de 
100, há predominância de mulheres e, abaixo, predominância 
de homens. 

III. O indicador é influenciado por taxas de migração e de 
mortalidade diferenciadas por sexo e idade. 

Assinale: 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Conhecimentos Específicos (Odontologia) 

Questão 41 
Segundo o Art. 5º da Lei Federal 11.889/2008, não compete ao 
técnico em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-
dentista, 
(A) participar das ações educativas atuando na promoção da 

saúde e na prevenção das doenças bucais. 
(B) participar na realização de levantamentos e estudos 

epidemiológicos, exceto na categoria de examinador. 
(C) realizar e remover suturas. 
(D) fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação 

técnica definida pelo cirurgião-dentista. 

Questão 42 
De acordo com a patologia das lesões cariosas, podemos 
classificá-las clinicamente de acordo com sua atividade clínica. 
A esse respeito, as lesões cariosas inativas podem apresentar 
(A) esmalte opaco e sem brilho visto antes ou após secagem. 
(B) destruição localizada do esmalte circundada por área opaca e 

sem brilho. 
(C) cavidade expondo uma dentina amarela e amolecida. 
(D) destruição localizada da superfície circundada por esmalte 

amarronzado. 

Questão 43 
A lesão fundamental caracterizada pela perda parcial do epitélio 
sem exposição do tecido conjuntivo adjacente é denominada 
(A) erosão. 
(B) pápula. 
(C) úlcera. 
(D) mácula. 

Questão 44 
Entre os métodos de auxílio diagnóstico dos quais o profissional 
pode lançar mão com intuito de confirmar e/ou excluir um 
diagnóstico, temos a biópsia, a qual consiste na remoção de um 
fragmento de tecido de um paciente para avaliação das 
alterações eventualmente presentes. 
Em relação às biópsias, assinale a afirmativa correta. 
(A) A biópsia excisional constitui na retirada de um fragmento da 

lesão, sendo de grande importância a remoção de tecido 
normal junto com o alterado. 

(B) A biópsia incisional é indicada em casos de lesões com 
suspeitas de malignidade. 

(C) A biópsia excisional é indicada em casos de lesões com 
suspeitas de hemangioma. 

(D) A biópsia incisional constitui na retirada da lesão completa, 
sendo importante remover todo o tecido alterado e uma faixa 
de tecido normal ao redor. 
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Questão 45 
A radiação ionizante é assunto de uma importante legislação de 
segurança, planejada para minimizar os riscos da radiação para 
profissionais e pacientes. 
Entre os métodos de monitoramento e mensuração da dose de 
radiação, assinale a afirmativa incorreta. 
(A) Os filmes dosimétricos podem mensurar o tipo e a energia da 

radiação encontrada. 
(B) Os filmes dosimétricos proporcionam registro permanente da 

dose recebida. 
(C) Os dosímetros termoluminescentes produzem uma ionização 

das moléculas de ar dentro de uma câmara fechada, o que 
resulta em uma descarga mensurável e, por isso, diretamente 
lida. 

(D) Os dosímetros termoluminescentes são usados para 
monitoramento pessoal de todo o corpo e/ou das 
extremidades, bem como para a mensuração da dose na pele 
em investigações específicas. 

Questão 46 
Observe a figura a seguir, a qual representa a técnica radiográfica 
da bissetriz. 

 
A essência dessa tomada radiográfica é baseada num simples 
teorema geométrico, a regra de Cieszynski de isometria, a qual 
afirma que dois triângulos são iguais quando eles compartilham 
um lado completo e têm dois ângulos iguais, ou seja, triângulos 
isósceles. 
Em relação à técnica descrita, assinale a afirmativa correta. 
(A) Para reproduzir o comprimento de cada raiz de um dente 

multirradicular com precisão, o raio central não deve ser 
angulado diferentemente para cada raiz. 

(B) Uma limitação dessa técnica é que a crista óssea alveolar é 
com frequência projetada mais para apical que sua posição 
real. 

(C) Os pacientes, ao posicionarem seus dedos na película, 
dobram-na, o que diminui a distorção da imagem ao 
aproximar a película ao dente radiografado.  

(D) O plano do filme e do longo eixo dos dentes forma um ângulo 
com o seu ápice no ponto em que o filme está em contato 
com os dentes. Construindo uma linha imaginária que divide 
esse ângulo, deve-se direcionar o feixe de raio central num 
ângulo reto com esse bissetor. 

Questão 47 
De acordo com os dados do SB Brasil 2010, a cárie dentária é um 
problema de saúde pública no Brasil. Nesse sentido, observou-se 
que, em crianças aos 5 anos de idade, houve redução de 17% nos 
dentes decíduos cariados. No entanto, 80% desses dentes 
decíduos cariados não foram tratados. Destaca-se, assim, a 
necessidade de se prevenir a cárie em crianças, bem como tratar 
a doença já instalada. Para isso, tem-se buscado uma abordagem 
menos invasiva, com preservação do tecido dental sadio. 
Um diagnóstico precoce permite a intervenção minimamente 
invasiva que pode incluir 
(A) tratamento endodôntico. 
(B) exodontia de dente decíduo. 
(C) selante de fóssulas e fissuras. 
(D) coroa de aço. 

Questão 48 
Cirurgias na prática da odontopediatria, principalmente as 
exodontias ou extrações dos dentes decíduos, seguem princípios 
semelhantes aos aplicados para os indivíduos adultos, 
considerando-se as peculiaridades da criança. 
Assinale a opção que apresente indicações de exodontia de 
dentes decíduos. 
(A) Infecções agudas, estomatites infecciosas agudas, 

estomatites herpéticas ou lesões similares e abscessos 
dentoalveolares. 

(B) Dentes natais e neonatais com mobilidade, dentes 
extranumerários com interferência na erupção dos dentes da 
série normal, indicação da Ortodontia ou da Ortopedia 
Funcional dos Maxilares. 

(C) Discrasias sanguíneas graves ou diabetes. 
(D) Doença cardíaca congênita, doença hepática, suspeita de 

tumores malignos. 
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Questão 49 
A higienização das mãos tem sido amplamente discutida, assim 
como as substâncias que devem ser usadas para a sua realização. 
Efeitos nocivos de substâncias químicas empregadas, como 
sabões e antissépticos, têm sido relatados por diversos autores e 
contribuem para diminuir a adesão dos profissionais a essa 
prática. 
O princípio ativo que não é aceito pelo Ministério da Saúde para 
a antissepsia das mãos é o(a) 
(A) polivinil pirrolidona iodo. 
(B) glutaraldeído. 
(C) clorhexidina. 
(D) álcool a 70%. 

Questão 50 
O processo de esterilização deve ser comprovado por meio de 
monitoramento físico, químico e biológico. 
A esse respeito, assinale a afirmativa correta. 
(A) O teste Bowie e Dick é específico para detectar a presença de 

umidade residual no interior de autoclaves com bomba de 
vácuo. 

(B) O monitoramento químico consiste na observação e registro 
dos dados colhidos nos mostradores dos equipamentos, 
como a leitura da temperatura, da pressão e do tempo em 
todos os ciclos de esterilização. 

(C) O monitoramento físico é realizado com o uso de indicadores 
que avaliam o ciclo de esterilização, pela mudança de cor, na 
presença da temperatura, tempo e vapor saturado, conforme 
o indicador utilizado. 

(D) O monitoramento biológico é realizado utilizando-se tiras de 
papel impregnadas por esporos bacterianos do gênero 
Bacillus, de bactérias termofílicas formadoras de esporos, 
capazes de crescer em temperaturas nas quais as proteínas 
são desnaturadas. 

 


