CIRURGIÃO DENTISTA - ESTOMATOLOGIA

LEGISLAÇÃO DO SUS

Sobre as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde, publicadas pelo Ministério da Saúde no ano de
2006, responda às questões de números 4 a 7

01. O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de
Vigilância em Saúde, publicou em 2006 a Política
Nacional de Promoção da Saúde. São ações
prioritárias dessa Política:

04. É uma diretriz e uma ação do Pacto em Defesa do
SUS, respectivamente:

A) incentivo à amamentação, campanha de prevenção as DST/aids, prevenção e controle do tabagismo

A) expressar os compromissos entre gestores do
SUS com a consolidação da Reforma Sanitária
Brasileira; implantar serviços de atenção domiciliar

B) alimentação saudável, redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito

B) desenvolver e articular ações que visem assegurar o SUS como política pública; publicação da
Carta dos Direitos dos Usuários do SUS

C) redução da morbimortalidade em decorrência do
uso abusivo de álcool e outras drogas, estímulo
a atividade física e redução de gravidez na adolescência

C) garantir financiamento de acordo com as necessidades do SUS; apoiar o desenvolvimento de
estudos e pesquisas

D) promoção do desenvolvimento sustentável, controle da obesidade infanto-juvenil, redução da
mortalidade infantil

D) articular e apoiar a mobilização social pela promoção da cidadania; reorganizar o processo de
acolhimento nas unidades de saúde

02. O financiamento das ações básicas de saúde se dá
pelo Piso de Atenção Básica (PAB), composto por
uma parte fixa e outra variável. Os investimentos
aplicados por meio do PAB variável têm por objetivo:

05. “O Pacto pela Vida é o compromisso entre gestores
do SUS em torno de prioridades que apresentam
impacto sobre a situação de saúde da população
brasileira.” São prioridades pactuadas:

A) estimular a implantação de estratégias nacionais de reorganização do modelo de atenção à
saúde

A) saúde bucal; controle do câncer do colo de útero e da mama; fortalecimento da atenção básica
B) redução da mortalidade infantil e materna; controle da dengue, tuberculose e malária; controle
de hipertensão e diabetes

B) ampliar o montante de recursos destinados à
qualificação da média e da alta complexidade
C) financiar ações de saúde em municípios de pequeno porte

C) promoção da saúde; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e
endemias; saúde do idoso

D) assegurar a autonomia dos municípios na sua
utilização

D) aumento da produção de imunobiológicos; redução da transmissão vertical do HIV; atenção às
doenças negligenciáveis

03. A estratégia de Saúde da Família tem como objetivo
central a reorientação da atenção básica no âmbito
do Sistema Único de Saúde. São princípios dessa
estratégia:

06. É diretriz para o trabalho da Educação na Saúde:

A) ter caráter complementar em relação à atenção
básica, realizar cadastramento das famílias e
atuar de forma intersetorial

A) ampliar a compreensão dos conceitos de formação e educação permanente para adequá-los às
distintas lógicas e especificidades

B) desenvolver atividades com base no diagnóstico
situacional, ter como foco o indivíduo e buscar
parcerias para as ações de saúde

B) capacitar recursos humanos do SUS para a difusão de informações sobre prevenção de doenças e auto-cuidado

C) dirigir as ações aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade, priorizar as
ações recuperadoras e manter postura pró-ativa
frente aos problemas de saúde-doença da população

C) considerar a Educação Continuada como a estratégia de formação e de desenvolvimento de
trabalhadores para o setor
D) centrar o planejamento e o acompanhamento
das atividades educativas em saúde com vistas
à aquisição de conhecimentos e mudança de
hábitos

D) atuar no território, ofertar cuidado longitudinal e
ser um espaço de construção da cidadania
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ESPECÍFICO DO CARGO

07. Racionalizar os gastos e otimizar os recursos, possibilitando ganho em escala nas ações e serviços
de saúde oferecidos para um determinado território,
é objetivo da:

11. O protocolo para prevenção da endocardite
bacteriana preconiza a seguinte utilização de antibiótico por via oral:
A) clindamicina 2,0 gr, meia hora antes do procedimento
B) amoxicilina 1,0 gr, 1 hora antes do procedimento
C) amoxicilina 1,0 gr, meia hora antes do procedimento
D) amoxicilina 2,0 gr, 1 hora antes do procedimento

A) descentralização
B) universalização
C) regionalização
D) hierarquização
08. De acordo com a Lei 8.142/90, o segmento que tem
representação paritária em relação ao conjunto dos
demais segmentos participantes dos Conselhos e
das Conferências de Saúde é o dos:

12. Na doença de Christmas ou hemofilia B, o fator de
coagulação alterado é o:
A) VII
B) VIII
C) IX
D) XI

A) profissionais de saúde
B) usuários
C) representantes do governo
D) prestadores de serviço

13. Um paciente com neoplasia maligna na região de
cabeça e pescoço necessita de tratamento
radioterápico. A realização de exodontia, em relação ao início da radioterapia, deve ser feita com antecedência mínima de:
A) 1 semana
B) 2 semanas
C) 1 mês
D) 6 meses

09. O significado da expressão “concepção ampliada
de saúde”, que marca conceitualmente a Política
Nacional de Promoção de Saúde, é o de que:
A) a saúde e o adoecimento refletem as escolhas
individuais, mais que o acesso aos cuidados e
as tecnologias médicas
B) a saúde e a doença são um binômio inseparável,
determinando necessidades curativas

14. Na classificação da mucosite oral, o grau II corresponde a:
A) presença de lesão esbranquiçada
B) presença de ulcerações
C) alterações clínicas visíveis
D) área eritematosa

C) a saúde envolve tanto aspectos físicos como os
processos mentais, singulares em cada sujeito
D) o processo saúde-doença não é somente resultante da vontade dos sujeitos e/ou comunidades, mas expressa o contexto da própria vida

15. O sinal de Burton corresponde a:
A) manchas azuladas nas gengivas, decorrentes de
intoxicação pela prata
B) manchas enegrecidas na mucosa oral, decorrentes do acúmulo de melanina na doença de
Addison
C) manifestação oral da intoxicação pelo chumbo
D) impregnação de pigmentos endógenos no dorso
da língua

10. De acordo com a Lei 8.080/90, pode-se afirmar que
é competência da direção nacional do SUS:
A) executar serviços de vigilância epidemiológica e
sanitária
B) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações
e os serviços de saúde e gerir e executar os
serviços públicos de saúde

16. O acúmulo de gordura na região da coluna
cervicodorsal, conhecido como corcova de búfalo,
é um achado comumente encontrado na seguinte
patologia:
A) doença de Crohn
B) tiroidite de Hashimoto
C) síndrome de Cushing
D) síndrome de Gardner

C) participar na formulação e na implementação de
políticas relativas às condições e aos ambientes de trabalho
D) acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de
morbidade e mortalidade no âmbito da unidade
federada
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17. O aumento sérico de Ca++, fostatase alcalina e
paratormônio são dados laboratoriais encontrados
na seguinte patologia:

23. A hemi-hipertrofia pode estar associada, entre outras manifestações sindrômicas, à:
A) esclerodermia

A) hipervitaminose D

B) síndrome de Proteus

B) doença de Paget

C) síndrome de Parry-Romberg

C) displasia fibrosa poliostótica

D) síndrome de Crouzon

D) hiperparatireoidismo primário

24. O eritema multiforme é uma patologia que pode ser
desencadeada por uma infecção. Em tal situação,
os microorganismos envolvidos no desenvolvimento
da doença são:

18. A osteíte deformante caracteriza-se por densificações
e deformações em todo o esqueleto. A manifestação em cabeça e pescoço pode levar aos seguintes
achados radiográficos:
A) hipercementose e aumento da maxila

A) varicela zoster e herpes simples

B) micrognatia mandibular e maxilar, além de
radiolucências maldefinidas

B) herpes simples e Borrelia vincentii

C) presença de áreas osteolíticas com aspecto de
favo de mel

D) Micoplasma pneumoniae e herpes simples

D) presença de lesão radiolúcida com halo radiopaco, que envolve as raízes dos dentes posteriores da mandíbula

25. Dermatite, demência e diarréia são sinais e sintomas característicos da pelagra decorrente de deficiência da seguinte vitamina:

C) Fusobacterium nucleatum e herpes simples

A) niacina

19. A síndrome de Sjögren é caracterizada como uma
doença auto-imune que afeta principalmente as glândulas salivares e lacrimais. Além disso, está
comumente associada à seguinte patologia:

B) riboflavina
C) tiamina
D) piridoxina

A) Diabetes mellitus
B) diabetes bronzeado

26. Entre as neoplasias malignas abaixo, a que tem
melhor prognóstico, por apresentar um curso invasivo
relativamente NÃO agressivo, é o:

C) artrite reumatóide
D) esclerodermia

A) carcinoma de ducto salivar

20. Manchas cor café com leite, displasia óssea
poliostótica e endocrinopatias estão presentes na
seguinte patologia:

B) carcinoma adenóide cístico
C) carcinoma mucoepidermóide

A) doença de Addison

D) melanoma

B) síndrome de Albright
27. As vesículas são lesões elementares que apresentam conteúdo líquido. Entre as patologias abaixo, a
que NÃO apresenta vesícula como lesão elementar
inicial é:

C) síndrome de Peutz-Jeghers
D) síndrome de Jaffe-Lichtenstein
21. Em paciente que sofreu transplante renal e faz uso
de ciclosporina, deve-se evitar a utilização dos seguintes antibióticos:

A) herpes zoster
B) impetigo

A) amoxicilina e cefalexina

C) herpangina

B) clindamicina e eritromicina

D) psoríase

C) metronidazol e eritromicina
D) metronidazol e tetraciclina

28. São estruturas orais que fazem parte, respectivamente, das mucosas mastigatória, especializada e
de revestimento:

22. O cisto linfoepitelial oral é uma alteração de desenvolvimento que tem como localização preferencial:

A) o palato duro, a língua e a gengiva

A) o assoalho da boca

B) a língua, a gengiva e a bochecha

B) a fossa amigdaliana
C) a borda lateral da língua

C) a gengiva, a língua e os lábios

D) o dorso da língua

D) a gengiva, as tonsilas e o palato
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34. Na sialometaplasia necrosante podem ser encontradas, as seguintes alterações histopatológicas:
A) necrose gangrenosa acinar, seguida por displasia
escamosa dos ductos glandulares
B) necrose isquêmica acinar, seguida por metaplasia escamosa dos ductos glandulares
C) necrose liquefativa acinar, seguida por displasia
escamosa dos ductos glandulares
D) necrose caseosa acinar, seguida por metaplasia escamosa dos ductos glandulares

29. De acordo com o estadiamento TNM um paciente
que apresenta um tumor em língua com 2 cm ou
menos em sua maior dimensão, metástase em único linfonodo homolateral com mais de 3 cm até 6
cm em sua maior dimensão e ausência de
metástases à distância, encontra-se na seguinte
classificação:
A) T0 N2M0
B) T1 N2M0
C) T2 N1M0
D) T2 N2M0

35. O aumento dos níveis de excreção urinária da
hidroxiprolina é identificado no exame complementar do seguinte processo patológico:
A) displasia fibrosa poliostótica
B) hipervitaminose D
C) miastenia grave
D) hiperparatireoidismo primário

30. O lábio duplo é uma condição congênita ou adquirida que pode ser um componente da seguinte
síndrome:
A) de Ascher
B) de Melkersson Rosenthal
C) de Beckwith-Wiedemann
D) de Down

36. A anemia macrocítica é uma alteração hematológica
encontrada no seguinte processo patológico:
A) síndrome de Paterson-Kelly
B) perda excessiva de sangue
C) anemia perniciosa
D) anemia ferropriva

31. A citopatologia originalmente lançada por
Papanicolaou para estudo dos esfregaços das células obtidas da mucosa uterina foi posteriormente
adaptada para o diagnóstico do carcinoma
epidermóide da mucosa bucal. A classificação do
exame citopatológico em classe II, obtida após a
leitura de um esfregaço de tecido bucal, corresponde a células:
A) sugestivas de malignidade
B) displásicas
C) normais
D) inflamatórias

37. Disostose mandibulofacial, face estreita e coloboma
são características da síndrome de:
A) Apert
B) Romberg
C) Crouzon
D) Treacher-Collins

32. Com respeito às alterações que se observam na resposta imune do paciente infectado pelo HIV, verificase que:
A) a contagem de linfócitos T CD4, quando superior a 500 células / mm3, caracteriza uma imunossupressão severa
B) a linfocitopenia e a linfocitose são alterações
imunológicas que normalmente ocorrem durante o curso da infecção
C) o linfócito T CD8 é a principal célula de defesa
infectada
D) a síndrome da linfocitose infiltrativa difusa se dá
quando os indivíduos afetados apresentam
linfocitopenia de células T CD8 + e linfocitose
de células TCD4+

38. O tumor de célula granular localiza-se mais
comumente:
A) na língua
B) na mucosa jugal
C) no assoalho bucal
D) no palato mole
39. A concrescência é uma alteração do desenvolvimento
dentário que se caracteriza por:
A) aumento de volume de um dente, com a aparência de coroa dupla e presença de um canal
radicular
B) aumento de volume de um dente, com a aparência de coroa dupla e presença de dois canais
radiculares
C) união de dois dentes adjacentes ligados ao longo das superfícies radiculares pelo cemento e
pela dentina subjacente
D) união de dois dentes adjacentes, ligados ao longo das superfícies radiculares pelo cemento e
sem confluência da dentina subjacente

33. Sarcoma de Kaposi é uma neoplasia maligna que
tem sido associada, mais recentemente, à infecção
pelo seguinte vírus:
A) herpesvírus humano (HHV-8)
B) citomegalovírus (HHV-5)
C) Epstein Barr (HHV-4)
D) papilomavírus (HPV-6)
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40. Constitui processo patológico cuja ocorrência se
restringe ao tecido gengival:
A) histiocitoma fibroso
B) granuloma piogênico
C) fibroma ossificante periférico
D) fibroma de células gigantes

47. A displasia cemento-óssea periapical é uma lesão
óssea que apresenta a seguinte característica:
A) os dentes envolvidos com a doença, geralmente
desenvolvem pulpite irreversível
B) o ligamento periodontal dos dentes envolvidos é
atingido desde a fase inicial da doença
C) ocorre preferencialmente em mulheres
D) na fase inicial da doença, os dentes envolvidos
possuem calcificações periapicais envolvidas por
áreas radiotransparentes

41. Os testes sorológicos não-específicos utilizados para
o diagnóstico da sífilis, nos dois primeiros estágios
da doença, tornam-se fortemente positivos após:
A) o quinto dia de infecção
B) o segundo dia de infecção
C) a primeira semana de infecção
D) as primeiras três semanas de infecção

48. O ducto de Wharton é uma estrutura anatômica da
seguinte glândula salivar:
A) parótida
B) submandibular
C) sublingual
D) acessória da língua

42. O tempo de tromboplastina parcial ativada encontra-se prolongado na seguinte alteração da coagulação:
A) defeitos relacionados com o fator VII
B) defeitos relacionados com o fator VIII
C) doença decorrente de disfunções plaquetárias
D) doença de von Willebrand

49. Medicamentos que modulam a condução dos íons
pela membrana do nervo, reduzindo a excitabilidade,
são utilizados no tratamento da nevralgia do trigêmio.
Para o controle dessa doença, o medicamento mais
indicado é:
A) ácido valpróico
B) claritromicina
C) talidomida
D) aztreonam

43. Durante o exame físico, o estomatologista identificou uma mancha vermelha na mucosa jugal do paciente. A mancha desapareceu quando o profissional realizou a vitropressão. Esse quadro evidencia a
presença da seguinte alteração:
A) enantema
B) equimose
C) petéquias
D) víbices

50. A doença bolhosa que se caracteriza por ser
mucocutânea hereditária e apresentar defeitos nos
mecanismos de adesão entre as células epiteliais é:
A) pênfigo paraneoplásico
B) pênfigo vulgar
C) epidermólise bolhosa simples
D) penfigóide benigno das membranas mucosas

44. Constitui manifestação clínica encontrada na doença de Darier:
A) incontinência pigmentar
B) disceratose congênita
C) ceratose folicular
D) displasia ectodérmica
45. Na síndrome de Rendu-Osler-Weber, são encontrados os seguintes processos patológicos:
A) icterícia e fragilidade das células endoteliais
B) telangiectasias e fístulas arteriovenosas
C) aneurismas, varicosidades e hemangiomas
D) anemia hemolítica e trombose
46. Entre as lesões que envolvem os ossos da face, aquela
que ocorre exclusivamente na mandíbula é o:
A) granuloma central de células gigantes
B) granuloma periférico de células gigantes
C) cisto ósseo Aneurismático
D) cisto ósseo de Stafne
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