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Cetro Concursos

POLÍTICAS DE SAÚDE
1.
Para melhorar o sistema de saúde pública, um importante evento colocou como meta a criação
do SUS (Sistema Único de Saúde). Trata-se doCa)
(A)
V Conferência Nacional de Saúde, de 1980.
(B)
VIII Conferência Nacional de Saúde, de 1986.
(C)
Conferência Nacional de Medicina de 1977.
(D)
IV Congresso Mundial de Saúde Pública de 1990.
(E)
XVII Congresso Paulista de Saúde.
2.
saber
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a NOB - SUS 01/96, a atenção à saúde compreende três grandes campos a
Assistência, atenção básica e medicação.
Intervenção ambiental, regionalização da saúde e formação de profissionais.
Assistência, intervenções ambientais, políticas externas.
Atenção secundária, hospitalização e políticas sócias.
Regionalização, intervenções ambientais, cálculo de indicadores de saúde.

3.
Segundo a NOB - SUS de 01/96, quando um município, que demanda serviços a outro,
ampliar a sua própria capacidade resolutiva, pode requerer
(A)
Ao gestor federal, que envie mais verbas para conseguir o padrão de atendimento.
(B)
à rede privada que auxilie com o empréstimo de profissionais para que a população não tenha
mais que se deslocar.
(C)
Ao gestor estadual, que a parte de recursos alocados no município vizinho seja realocada para o
seu município.
(D)
Ao Ministério Público que faça uma redistribuição de verbas readequando-se à nova realidade.
(E)
Ao Ministério da Saúde que encaminhe remédios gratuitos para repor o estoque nos novos
hospitais.
4.
I.
n.
III.
IV.

Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde a execução de ações de
Vigilância sanitária.
Vigilância epidemiológica.
Saúde do trabalhador.
Assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica.

Estão corretas
(A)
Apenas as proposições I e lI.
(B)
Apenas as proposições II e III.
(C)
Apenas as proposições III e IV.
(D)
Apenas as proposições II e IV.
(E)
Todas as proposições.
5.
Considerando-se a legislação vigente, assinale a alternativa incorreta quanto às atribuições de
competência do SUS.
(A)
Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
(B)
Executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária.
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(C)
Promover a construção de espaços esportivos para melhorar o condicionamento físico e formar
professores de educação física para orientar a população quanto à saúde do corpo.
(D)
Participar da formulação e execução das ações de saneamento básico.
(E)
Colaborar na proteção do meio ambiente.
6.
O SUS (Sistema Único de Saúde) é regulamento pela lei orgânica de saúde no. 8.080/1990 que
em seu art. 2, afirma que
(A)
É dever do Estado garantir a saúde através da fiscalização de instituições de ensino superior
que todos os anos formam novos profissionais, infelizmente nem sempre com boa qualificação.
(B)
O dever do Estado consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que
assegurem acesso universal e igualitário Ás ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e
recuperação.
(C)
O dever do estado refere-se à elaboração de políticas econômicas que visem a obtenção de
verbas para a ampliação do número de leitos hospitalares, principalmente nos municípios mais
carentes do ponto de vista econômico.
(D) É dever do Estado garantir o acesso a todos os níveis de atendimento, em sentido amplo, seja físico
ou psicológico. Isto favorece o aspecto preventivo.
(E)
É dever do Estado estabelecer parcerias com as instituições privadas de saúde a fim de diminuir
as enormes demandas que buscam atendimento ambulatório e hospitalar.
7.
ALei 8.142/1990 dispõe sobre
(A)
A qualificação de todos os profissionais da área de saúde sejam, médicos, cirurgiões dentistas e
paramédicos.
.
(B)
A fiscalização de todos os estabelecimentos que envolvem saúde, sejam hospitais, clínicas,
consultórios e até mesmo centros de estética.
(C)
A distribuição de verbas para a saúde oriundas de parcerias com outros países do Mercosul.
(D)
A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências
intergovernamentais e recursos frnanceiros na área da saúde.
(E)
A captação de mão-de-obra no campo da saúde prevendo-se a realização de concursos públicos
para todos níveis e em todos os cargos.
8.
Com referência às Conferências de Saúde é correto afrrmar que
(A)
Terão sua organização e normas de funcionamento defmidas em regimento próprio, aprovadas
pelo respectivo conselho.
(B)
Tratam-se de reuniões informais em que cada equipe dentro do hospital tem condições de
compartilhar as dificuldades encontradas, propondo posteriormente melhorias na legislação federal.
(C)
São reuniões voltadas às questões acadêmicas em todos os cursos de graduação da área de
saúde.
(D) São organizadas para discutir questões regionais de saúde, como por exemplo, focar a
incidência de Malária e Febre Amarela na Amazônia e de,Dengue e Leptospirose no Sudeste.
(E)
Sua ocorrência e normatização permitem a padronização nos procedimentos médicos e
hospitalares.
Éo
, mediante portaria do Ministro de Estado, autorizado a
9.
estabelecer condições para aplicar a Lei 8.142/1990.
(A)
Conselho de saúde.
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(B)
(C)
(D)

Ministério da Fazenda.
Plano de Saúde Nacional.
Ministério da Saúde.

10.
Entende-se por vigilância sanitária
(A)
O corpo de físicas que tem por finalidade, multar instituições de saúde em desacordo com as
normas vigentes.
(B)
Um conjunto de ações que trabalham com ênfase total à questões de prevenção de doenças.
(C)
Um conjunto de ações que deve exclusivamente intervir nos problemas sanitários decorrentes
do meio ambiente, da produção e circulação de bens.
(D)
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 e interesse da saúde.
(E)
Toda e qualquer ação, normatizada ou não, tem como propósito a promoção de saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As classes I e II de cáries, respectivamente
Cárie de fítuía e angular.
Oclusal e interproximal.
Oclusal com conceito de extensão sucessiva e interproximal com ângulos triedos.
Oclusal e cárie de fóssulas.
Cáries de fóssula e cicatrículas.

12.
O triângulo de Carrea pode ser traçado com uma cópia xerográfica de um modelo de dentição
decídua de forma a estabelecer previsão de má-oclusão devido
(A)
Revelar simetrias e assimetrias de arcos, estatisticamente prováveis na análise de Moyers e
Nance.
(B)
À aparência escura nos arcos apontando para cáries interproximais.
(C)
Revelar simetrias e assimetrias de arcos, mensuráveis.
(D)
Revelar simetrias e ,!ssimetrias de aros graficamente, mas adimensionais (no palco).
(E)
Estreitamento do arco por cárie interproximal.
13.
Considerando-se as exigências restaurações de resina hIbrida fotopolirnerizável, assinale a
alternativa correta.
(A) Exigem forro de fosfato de cobre por desencadearem sensibilidade dentinária.
(B) Não existem forramento pelo fato do monômero do "primer" ser maior que o diâmetro do
canalículo dentinário, não penetrando e assim não atingindo a polpa.
(C) Exigem forro que não interfrra na polimerização como o hidróxido de cálcio.
(D) Exigem forro de óxido de ferro do tipo III (IRM).
,.
(E) exigem forro que não influencia na polimerização como o hidróxido de cálcio.
14.Quanto aos pacientes portadores de S.I.D.A. ( Síndrome da Imune-Deficiência Adquira) a
modalidade de atendimento deve ser realizada
(A)
Por equipe hospitalar e deve ser atendida por cirurgião dentista buço maxilo facial no que se
refere a dentes.
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(B)
Normal, apenas preocupando-se como uso de dois pares de luvas.
(C)
Normal, obedecendo as normas de bio-segurança usuais a qualquer outro paciente, ainda que
tenha um peso psicológico maior.
(D)
Por equipe médica e quanto à dentição por um dentista e um infectologista conjuntamente.
(E)
Por ter um peso psicológico maior, o dentista pode atender desde que se submetida com
antecedência à terapia psicoterápica.
15.
É característica da fase de transição da inflamação puIpar, de ~eversibilidade problemática a
dor
(A)
Provocada pela mordida de alimentos duros.
(B)
Exacerbada pelo frio, de declínio lento, com surtos assintomáticos de períodos curtos, atenuada
por analgésicos.
(C)
Intermitente que piora com o calor e é aliviada colocando-se compressas de gelo no local.
(D)
Exacerbada pelo calor, de dec1ínio lento, com melhora mediante o uso de analgésicos.
(E)
Provocada por frio ou alimentos doces, às vezes espontânea e pulsátil.
16.
Descreve-se dor referida como
(A)
Totalmente psicológica e desencadeada após traumas e angústias.
(B)
Dor deflagrada em um ponto (gatilho), mas sentida em outro (local referido).
(C)
Provocada por prostaglandinas.
(D)
Semelhante à dor fantasma, como a do membro amputado, memória da dor por reflexo
condicionado.
(E)
Dor que ocorre em crianças por ocasião da erupção dos dentes permanentes.
17.
AjaneIa de infecção correspondente ao período
(A)
Imediatamente após a restauração de resina, quando não houve ainda tempo de remineralização
de ataques ácidos, sujeitando a área à infecção pós-operatória.
(B)
Ao momento operatório, onde o nebulizador ("spray") de alta rotação contamina os sulcos e
cicatrículas dos dentes vizinhos.
(C)
Aos preparos em túnel ("slot") interproximal que contamina canalículos dentinários sob as
oclusais e as frontais.
(D)
À época da irrupção~ antes do contato oclusal, onde é muito comum a infecção de sulcos e
cicatrículas, exigindo escovação uniturfo (Santos, D.A).
(E)
À época da irrupção que evoca mudanças do pH da saliva, aumentando o muco e
contaminando as gengivas (periodontite de irrupção), tomando-as extremamente sensíveis.
18.
A apnéia do sono pode ser causada
(A)
Pelo volume das tonsilas, úvula e língua entupindo a via aérea superior no reflexo do ronco.
(B)
Porque a língua encontra-se anteriorizada a patato ogival, movendo a glote e fechando a
entrada da traquéia.
(C)
Porque a língua deflagra o reflexo do vômito durante o sono, obstruindo a entrada da garganta,
causando mal-estar.
(D)
Por existir de fato uma obstrução, mas o assunto é controverso: a deglutição pode evocar
inibição do centro respiratório no bulbo.
(E)
Por macroglossia, ronco e tendinite.
19.

Um cirurgião dentista pode supervisionar um número máximo de T.H.Ds, a saber
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

02
04
05
03
06

20.
Quanto à aplicação tópica de soluções fluoretadas nas arcadas dentais, sabe-se que a
diminuição da incidência de cáries correspondente a
(A)
40%
(B)
90%
(C)
65%
(D)
30%
(E)
70%
21.
Considerando-se a estrutura química de suas moléculas, são classificadas de ésteres e amidas.
Tratá-se dos seguintes medicamentos utilizados na Odontologia:
(A)
Antibióticos.
(B)
De uso tópico e via oral.
(C)
Anti-sépticos orais.
(D)
Anestésicos.
(E)
Quimioterápicos.
22.
A técnica esterilização que submete o instrumental odontológico a mna temperatura de 160°C
por 2 horas é
.
(A)
Nebulização.
(B)
Calor úmido.
(C)
Nubrorização.
(D)
Flambagem.
(E)
Calor seco.
23.
Assinale a alternativa que contém o nome de lesões de mucosa oral que são consideradas pré
cancerosas.
(A)
Leucemia, Herpes e Tumor gengival.
(B)
Leucoplasia, Liquem Plano e Papiloma.
(C)
Linha Alba, Hiperplasia Gengival e Granuloma.
(D)
Herpes, Candidíase Crônica Hiperplásica e Papiloma.
(E)
Granuloma, leucemia e liquem profundo.
24.
Para que o maxilar esteja completamente anestesiado, além de alveolar, deve-se bloquear os
nervos.
(A)
Trigêmeos e palatino.
(B)
Nasopalatino e infraorbitário.
(C)
Distal e infragengival.
(D)
Infraorbitário e palatino.
(E)
Alveolar posterior superior e incisivo.
25.

Com referência ao Liquido de Dakin usado em endodontia, assinale a alternativa correta.
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(B)
(C)
(D)
(E)

A concentração aceitável de hipoclorito de sódio situa-se no percentua12,O a 3,0%.
A concentração aceitável de hipoclorito de sódio situa-se no percentual 0,5 a 1,0%.
A concentração aceitável de hipoclorito de sódio situa-se no percentual 2,0 a 2,5%.
A concentração aceitável de hipoclorito de sódio situa-se no percentual 5,0 a 10%.

26.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Na Odontopediatria, a(s) complicação(ões) pós anestésica(s) mais freqüente(s) é(são)
As lesões herpéticas.
As náuseas.
A úlcera traumática.
As reações alérgicas.
A fratura de agulha.

27.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Proteção de saúde e recuperação da saúde são pressupostos do trabalho da
Odontologia integral.
Odontologia restauradora.
Odontologia para adultos.
Odontologia pós holística.
Odontologia pós participativa.

28.
Ao se preparar a cavidade classe Ir para amálgama, tem-se o cuidado de se arredondar o ângulo
axiopulpar como objetivo de
(A)
Diminuir o foco de infecções.
(B)
Diminuir a infiltração de dentina.
(C)
Aumentar a resistência do esmalte.
(D)
Reduzir as fraturas das restaurações.
(E)
Evitar a aderência exagerada dos cimentos protetores.
29.Em uma das áreas do elemento dentário mencionadas abaixo, normalmente quando exposta às
forças de cisalhamento durante a função oral, não ocorre aCÚIDulo bacteriano. Assinale-a
(A) Face dista!.
(B) Colo.
(C) Cúspides.
(D) Face mesial.
(E) Cicatrícula.
30. A droga indicada para realizar uma seleção pós operatória, é:

(A)Oxifemobutazoa
(B)Ácido lif1umico.
(C)Cetoprofeno.
(D)Benzidamina.
(E)Bromazepan.
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