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15 QUESTÕES DE SAÚDE PUBLICA  

 

 

01-São exemplos de proteção a saúde, EXCETO: 

 

A. Vacinação contra hepatite B. 

B. Utilização de camisinha feminina ou masculina. 

C. Exame manual de mama. 

D. Exame diagnóstico de AIDS em paciente com sífilis. 

E. Controle da qualidade do sangue. 

 

02-Sobre o funcionamento do Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (Sinasc) é INCORRETO afirmar: 

 
A. O Sinasc é um sistema no qual as informações são 

coletadas pelo município.  

B. O Sinasc coleta dados de nascimentos ocorridos em 

todo o País – tanto nos setores público e privado da 

saúde como nos domicílios. 

C. O formulário da Declaração de Nascimento - DN 

possui três vias: a primeira deve ser encaminhada ou 

recolhida pela secretaria municipal de saúde; a 

segunda, entregue à família, que a levará ao cartório 

para o pertinente registro de nascimento; a terceira, 

deve ficar arquivada no prontuário do serviço de saúde 

responsável pelo parto. 

D. No caso de partos domiciliares com assistência 

médica, a DN deve ser preenchida por um profissional 

de saúde que encaminhará sua primeira via para a 

secretaria municipal de saúde; a segunda, ao 

responsável legal, para obtenção da certidão de 

nascimento no Cartório de Registro Civil (que reterá o 

documento); a terceira, também deve ser entregue ao 

responsável legal, para posterior apresentação quando 

da primeira consulta na unidade de saúde da área de 

abrangência do domicílio do recém-nascido. 

E. Se o parto foi caseiro, assistido por parteira 

tradicional, esta deverá informar a Unidade de Saúde e 

ao Cartório, devendo a DN ser preenchida neste 

segundo. 

 

03-São objetivos da Epidemiologia, EXCETO: 

 

A. Definir e determinar os fatores contribuintes aos 

agravos à saúde; 

B. Identificar e explicar os padrões de distribuição 

geográfica das doenças; 

C. Descrever o espectro clínico das doenças e sua história 

natural; 

D. Estabelecer os métodos e estratégias de controle dos 

agravos à saúde; 

E. Auxiliar o planejamento e desenvolvimento de 

serviços de saúde. 

 

 

 

 

 

 

04-Estando em perfeito funcionamento, um Programa de Saúde 

da Família tem a capacidade de resolução de? 

 

A. 35%. 

B. 55%. 

C. 75%. 

D. 85%. 

E. 95% 

 

05-Sobre a Constituição Federal Brasileira de 1988 é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. A saúde é direito de todos e dever do Estado. 

B. O sistema único de saúde será financiado apenas com 

recursos do orçamento da seguridade social, da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

C. Os agentes comunitários de saúde e agentes de 

combate às endemias por meio de processo seletivo 

público. 

D. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

E. Compete ao SUS a execução das ações de vigilância 

sanitária e epidemiológica. 

 

06-Indique o número máximo de pessoas que uma equipe de 

saúde de família pode ser responsável: 

 

A. 800 

B. 1000 

C. 2800 

D. 3000 

E. 4500 

 

07-Sobre incidência é INCORRETO afirmar: 

 

A. A incidência (ou taxa de incidência) expressa o 

número de casos novos de uma determinada doença 

durante um período definido, numa população sob o 

risco de desenvolver a doença.  

B. O cálculo da incidência é a forma mais comum de 

medir e comparar a frequência das doenças em 

populações. 

C. Devemos usar a incidência, e não números absolutos, 

para comparar a ocorrência de doenças em diferentes 

populações. 

D. O ponto fundamental da definição de incidência é o de 

incluir somente casos novos no denominador, 

medindo, portanto, um evento que se caracteriza pela 

transição do estado de ausência da doença para o de 

doença. 

E. No cálculo da incidência, qualquer pessoa incluída no 

denominador deve ter a mesma probabilidade de fazer 

parte do numerador. 

 

08-O Programa de Saúde da Família segue os princípios da 

Atenção Primária à Saúde que são, EXCETO: 

 

A. Longitudinalidade. 

B. Coordenação. 

C. Equidade. 

D. Territorialização. 

E. Trabalho em Equipe. 
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09-Sobre a LEI 8080/90 das Atribuições Comuns; Art. 15º A 

União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão, 

em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:  

 

I. Definição das instâncias e mecanismos de controle, 

avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde;  

II. Administração dos recursos orçamentários e 

financeiros destinados, em cada mês, à saúde;  

III. Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de 

saúde da população e das condições ambientais; 

IV. Organização e coordenação do sistema de informação 

em saúde;  

V. Elaboração e execução de normas técnicas e 

estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros 

de custos que caracterizam a assistência à saúde; 

 

Estão CORRETAS: 

 

a) I, II, III e V. 

b) I, III e IV. 

c) II, III e V. 

d) II e IV. 

e) I, II, III, IV e V. 

 

10-Sobre o Sistema Único de Saúde – SUS é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. O SUS insere-se em um contexto mais amplo da 

política pública. A seguridade social que abrange, 

além das políticas de saúde, as políticas de previdência 

e assistência social. 

B. O SUS foi peça-chave no processo de luta e 

construção do modelo protetor brasileiro. Com a sua 

instituição, o Estado assumiu a saúde como um direito 

de todos e um dever do Estado, assegurado mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e uma política 

setorial de saúde capaz de garantir o acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde da população. 

C. O princípio da integralidade se apresentou no contexto 

da reforma como um contraponto ao contexto 

institucional da saúde que se dividia nas ações 

promovidas pela saúde pública e pela medicina 

previdenciária 

D. A referência e contra-referência funcionam como os 

elos de ligação da rede de saúde. Se um município ou 

um serviço de saúde não apresenta condições para 

atender a um determinado problema de saúde, 

individual ou coletivo, deve remetê-lo a uma outra 

unidade (referenciada), com capacidade de resolução 

do problema apresentado e de garantir seu 

atendimento. 

E. A participação social foi enunciada na Constituição de 

1988 e regulamentada na lei reguladora do SUS de 

1990 (lei 8.142/1990), onde se definem a configuração 

dos conselhos de saúde (em cada esfera de governo) e 

a realização periódica (a cada quatro anos) das 

conferências de saúde em única esfera de governo. 

 

 

11- São ações do Pacto em Defesa do SUS, EXCETO: 

 

A. Articulação e apoio à mobilização social pela 

promoção e desenvolvimento da cidadania, tendo a 

questão da saúde como um dever. 

B. Elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos 

Usuários da Saúde. 

C. Ampliação e fortalecimento das relações com os 

movimentos sociais, especialmente os que lutam pelos 

direitos da saúde e pela cidadania. 

D. Estabelecimento de diálogo com a sociedade além dos 

limites institucionais do SUS 

E. Aprovação de um orçamento geral do SUS, composto 

pelos orçamentos das três esferas de gestão, 

explicitando o compromisso de cada uma delas em 

ações e serviços de saúde, de acordo com a 

Constituição Federal. 

 

12-Os Municípios devem cumprir os percentuais mínimos de 

gastos em ações e serviços em saúde em: 

 

A. 5% 

B. 7% 

C. 10% 

D. 15% 

E. 25% 

 

13-São princípios organizativos do SUS: 

 

A. Universalidade, Eqüidade e Integralidade. 

B. Hierarquização; Participação Popular e 

Descentralização Político-Administrativa. 

C. Hierarquização; Eqüidade e Participação Popular. 

D. Hierarquização; Participação Popular; 

Descentralização Político-Administrativa, 

Universalidade, Eqüidade e Integralidade. 

E. Descentralização Político-Administrativa, 

Universalidade, Eqüidade, Integralidade. 

 

14-A primeira modalidade de seguro para trabalhadores do 

setor privado foi: 

 

A. Bolsa Trabalhador. 

B. Caixas de Aposentadorias e Pensões. 

C. Instituto Nacional de Serviço Social. 

D. Institutos de Aposentadorias e Pensões. 

E. Instituto Nacional de Previdência Social. 

 

15-No âmbito da União, a direção do SUS é exercida pelo(a): 

 

A. Secretaria de Saúde Federal. 

B. Secretaria de Saúde Estadual. 

C. Congresso Federal. 

D. Ministério da Saúde. 

E. Presidente da República. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

 

16-São competências do Auxiliar de Consultório Dentário 

(ACD), EXCETO: 

 

A. Realizar ações de promoção e prevenção em saúde 

bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante 

planejamento local e protocolos de atenção à saúde. 

B. Proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e 

instrumentos utilizados. 

C. Coordenar e realizar a manutenção e a conservação 

dos equipamentos odontológicos. 

D. Organizar a agenda clínica. 

E. Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades 

referentes à saúde bucal com os demais membros da 

Equipe Saúde da Família, buscando aproximar e 

integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. 

 

17- Sobre a limpeza de prótese é INCORRETO afirmar: 

 

A. Escovar com apenas creme dental. 

B. Escovar internamente e externamente. 

C. Escovar a prótese dentre de uma bacia ou pia com 

água. 

D. Escovar com escova macia e fazer massagem nas 

regiões recobertas pela prótese para estimular a 

circulação. 

E. Guarda-la em um recipiente com 250 ml de água com 

uma colher de sobremesa de bicarbonato de sódio. 

 

18-A infecção cujo vírus transmissor é o mais resistente aos 

procedimentos de desinfecção e esterilização é: 

 

A. Hepatite B. 

B. Herpes. 

C. HIV. 

D. HPV. 

E. Rotavírus. 

 

19-O hábito do fio dental só deverá ser introduzido a partir dos: 

 

A. 2 anos. 

B. 3 anos. 

C. 5 anos. 

D. 7 anos. 

E. 10 anos. 

 

20-É a destruição de todas as formas de vida, animal ou 

vegetal, macro ou microscópicas de um material: 

 

A. Desinfecção 

B. Anti-sepsia 

C. Assepsia 

D. Esterialização 

E. Cadeia asséptica 

 

 

 

 

 

21-São consequências da perda de elementos dentários, 

EXCETO: 

 

A. Estética 

B. Funcional 

C. Hepática 

D. Perda óssea 

E. Psicológica 

 

22-A maior concentração de microrganismos no consultório 

dentário encontra-se na boca do paciente. 

Quanto maior a manipulação de sangue, visível ou não, maior é 

sua chance de contrair doença infecciosa. Ao utilizarmos 

instrumentos rotatórios, jatos de ar, ar/água, 

ar/água/bicarbonato e ultra-som, a contaminação gerada em até 

_____ de distância é muito grande. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna é: 

 

A. 1,0 metros. 

B. 1,5 metros. 

C. 2,0 metros. 

D. 2,5 metros. 

E. 3,0 metros. 

 

23-Dentre os desinfetantes abaixo, o mais recomendados para 

superfícies é o: 

 

A. Formaldeído. 

B. Glutaraldeído. 

C. Compostos clorados. 

D. Peróxido de hidrogênio. 

E. Ácido peracético. 

 

24-São funções dos dentrifícios, EXCETO: 

 

A. Limpar a superfíce dos dentes. 

B. Clarear a superfície dos dentes. 

C. Inibir a formação de odor desagradáveis na cavidade 

bucal. 

D. Refrescar o hálito. 

E. Fornecer fluor para o meio bucal. 

 

25-São patologias que geram halitose, EXCETO: 

 

A. Diabetes mellitus. 

B. Hérnia de hiato. 

C. Cirrose hepatica. 

D. Insuficiencia cardiaca. 

E. Doença periodontal. 

 

26-Quando uma pessoa ingere açúcar, o pH da placa dental 

diminui, dissolvendo a camada de: 

 

A. Fosfato de sódio. 

B. Fluoreto de sódio. 

C. Fosfato de cálcio. 

D. Fluoreto de cálcio. 

E. Cloreto de flúor. 
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27-Dos alimentos abaixo, indique o que apresenta maior risco 

cariogênico: 

 

A. Pão Francês. 

B. Melancia. 

C. Goiaba. 

D. Macaxeira (aipim). 

E. Banana comprida (da terra). 

 

28-Geralmente é indicada como um exame complementar aos 

achados obtidos quando do emprego das técnicas periapicais. 

Além de permitir uma melhor verificação dos tecidos ósseos 

das arcadas e da localização Vestibular/Palato, pode ser 

utilizada no estudo de fraturas dos maxilares, na pesquisa de 

sialolitos nos condutos de Wharton, nas mensurações 

ortodônticas para determinação e controle do tamanho dos 

maxilares e no estudo de fendas palatinas. 

 

Esta é a definição de qual técnica: 

 

A. Técnica Oclusal. 

B. Técnica de Bissetriz. 

C. Técnica de Paralelismo. 

D. Técnica Interproximal. 

E. Técnica Periapical . 

 

29-No intuito de se evitar o contágio com Sarampo, o 

profissional de saúde deve se vacinar com: 

 

A. Vacina BCG em dose única. 

B. Vacina DT em dose única. 

C. Vacina DT em duas doses. 

D. Tríplice viral em dose única. 

E. Tríplice viral em duas doses. 

 

30-Para minimizar o risco ergonômico no ambiente de trabalho, 

devem ser observadas as seguintes recomendações, EXCETO: 

 

A. Realizar planejamento do atendimento semanal. 

B. Trabalhar preferencialmente em equipe. 

C. Incluir atividades físicas diárias em sua rotina. 

D. Realizar exercícios de alongamento entre os 

atendimentos, com a orientação de profissional da 

área. 

E. Valorizar momentos de lazer com a equipe. 

 

31-Um programa de proteção radiológica deve incluir, 

EXCETO: 

 

A. Instruções a serem fornecidas por escrito à equipe, 

visando à execução das atividades em condições de 

segurança. 

B. Programa de treinamento periódico e atualização de 

toda a equipe. 

C. Programa de monitoração da área, incluindo 

verificação das blindagens e dispositivos de segurança. 

D. Programa de monitoração coletiva e controle de saúde 

ocupacional. 

E. Programa de garantia de qualidade, incluindo 

programa de manutenção dos equipamentos de raios X 

e processadoras. 

32-Cada procedimento radiológico deve ser registrado, 

constando de: 

 

A. Nome, endereço, sexo e idade completo do paciente. 

B. Indicação do exame. 

C. Nome e endereço do médico que indicou o exame. 

D. Quantidade de filmes utilizados. 

E. Peso e técnica radiológica. 

 

33-No que diz respeito ao processamento do filme, devem ser 

seguidas as recomendações do fabricante com respeito à 

concentração da solução, temperatura e tempo de revelação. 

Além disso, deve ser afixada na parede da câmara uma tabela 

de tempo e temperatura de revelação e a temperatura do 

revelador deve ser medida antes da revelação. Os seguintes 

procedimentos também devem ser observados, EXCETO: 

 

A. As soluções devem ser regeneradas ou trocadas quando 

necessário, de acordo com as instruções do fabricante. 

B. Não devem ser utilizados filmes ou soluções de 

processamento com prazo de validade expirado. 

C. Deve ser realizada uma inspeção visual minuciosa do 

filme durante os processamentos manuais. 

D. A câmara escura e as cubas de revelação devem ser 

mantidas limpas. 

E. Os filmes devem ser armazenados em local protegido 

do calor, umidade, radiação e vapores químicos. 

 

34-Sobre o uso de luvas em procedimentos odontológicos é 

INCORRETO afirmar: 

  

A. As luvas devem ser usadas em todos os procedimentos 

com todos os pacientes. 

B. Devem ser utilizadas para contato com materiais, 

instrumentos e equipamentos contaminados e durante 

o processo de limpeza destes materiais e do ambiente.  

C. As luvas recomendadas para o processo de limpeza de 

materiais e ambiente são as luvas de borracha grossa, 

com cano longo, que podem ser reutilizadas, desde 

que lavadas e secas após cada uso.  

D. As luvas recomendadas para os procedimentos gerais 

em odontologia são aquelas denominadas ‘luvas de 

procedimentos’, que consistem em luvas de látex, 

finas, geralmente com punho pequeno e esterilizadas.  

E. Não é recomendado o reprocessamento de luvas, nem 

a lavagem e reutilização das mesmas. A lavagem de 

luvas ou de mãos enluvadas não garante a remoção de 

microrganismos patogênicos aderidos ao látex das 

luvas.  

 

35-A resina compósita para uso dentário consiste numa mistura 

de moléculas monoméricas volumosas de metacrilato com 

carga inorgânica à base de sílica finamente dividida ou de 

vidros de aluminossilicato ou borossilicato. Esta carga 

inorgânica é um material de preenchimento, cuja natureza, 

concentração e tamanho de partícula, afetam principalmente as 

propriedades mecânicas do material. Também são colocados 

aditivos, principalmente organossilanos para otimizar o contato 

entre os componentes principais. 
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A. Amálgama. 

B. Resina compósita. 

C. Cimento de ionômero de vidro. 

D. Resinas modificadas. 

E. Resinas modificadas por ácidos. 

 

36-São materiais e instrumentos utilizados para o isolamento 

absoluto, EXCETO: 

 

A. Alicate perfurador de Ainsworth. 

B. Pinça porta grampos serrilhada. 

C. Arco de Östby dobrável. 

D. Fio dental. 

E. Propulsor de Lentulo. 

 

37-A rede de serviços básicos de saúde pode desenvolver as 

seguintes atividades no controle do câncer de boca, EXCETO: 

 

A. Educação em saúde, enfatizando os fatores de risco 

relacionado aos hábitos (principalmente o tabagismo) 

B. Prática de boa odontologia restauradora. 

C. Exame de cavidade bucal com detecção de lesões 

suspeitas e preenchimentos de formulários. 

D. Tratamento de lesões benigno complexo. 

E. Encaminhamento dos casos de suspeita e confirmados 

para rede de atendimento em nível terciário. 

 

38-São bacterias patógenas associadas a doença periodontal 

ativa, EXCETO: 

 

A. Porphyromonas gingivalis. 

B. Prevotella intermedia. 

C. Bacteroides forsythus. 

D. Eikenella corrodens. 

E. Campylobacter rectus. 

 

39-A mais completa medicação intracanal é: 

 

A. Paramonoclorofenol (PCM).  

B. Tricresol Formalina (TCF).  

C. Hidróxido de Cálcio.  

D. Clorexidina.  

E. Hipoclorito de Sódio.  

 

40-Na Saúde Bucal na Escola de acordo com o Ministério da 

Saúde, é uma função do THD, com apoio do ACD: 

 

I. Contato com os dirigentes da escola, para 

agendamento dos exames. 

II. Higiene bucal supervisionada semanal (fio dental + 

escovação) 

III. Bochecho fluorado semanal (solução de fluoreto de 

sódio a 0,2%) 

IV. Evidenciação de placa bacteriana 

V. Capacitação dos professores para trabalharem os 

temas de saúde bucal com os escolares. 

 

 

 

 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II, IV. 

B. II, III, V. 

C. I, II, III, V. 

D. II, III, IV. 

E. I, II, III, IV, V. 

 

 


