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06 de abril de  2014 



Língua Portuguesa  

Leia o texto abaixo e responda às questões de 01 a 05. 
 
Brasileiro bonzinho? 
 
 Tempos atrás, num programa cômico de televisão, uma jovem americana radicada no Brasil, a cada comentário sobre 
violência ou malandragem neste país, pronunciava com muita graça: “Brasileiro bonzinho!”. E a gente se divertia. Hoje nos 
sentiríamos insultados, pois não somos bonzinhos nem sequer civilizados. O crime se tornou banal, a vida vale quase nada. Poucos 
dos meus conhecidos não foram assaltados ou não conhecem alguém assaltado: ser assaltado é quase natural – não só em bairros 
ditos perigosos ou nas grandes cidades, mas também no interior se perdeu a velha noção de bucolismo e segurança. 
 Em São Paulo, só para dar um exemplo, os arrastões são tão comuns que em alguns restaurantes o cliente é recebido por 
dois ou quatro seguranças fortemente armados, com colete à prova de bala, que o acompanham olhando para os lados – atentos 
como em séries criminais americanas. Quem, nessas condições, ainda se arrisca a esta coisa tão normal e divertida, comer fora? 
Pessoas inocentes são chacinadas: vemos protestos, manifestações, choro e imprensa no cemitério, mas nada compensará o 
desespero das famílias ou pessoas destroçadas, cujo número não para de crescer. Em nossas ruas não se vê um só policial, 
daqueles que poucos anos atrás andavam em nossas calçadas. A gente até os cumprimentava com certo alívio. Não sei onde foram 
parar, em que trabalho os colocaram, nem por que desapareceram. Mas sumiram. Morar em casa é considerado loucura, a não ser 
em alguns condomínios, e mesmo nesses o crime controla o porteiro, entra, rouba, maltrata, mata. Recomenda-se que moremos em 
edifícios: “mais seguros”, seria a ideia. Mas, mesmo nos edifícios, nem pensar, a não ser com boa portaria, ou será alto risco, diz a 
própria polícia, aconselhando ainda porteiros preparados e instruídos para proteger dentro do possível nossos lares agora precários. 
 Somos uma geração assustada, desamparada, confinada, gradeada – parece sonho que há não tanto tempo fosse natural 
morar em casa, a casa não ter cerca, a meninada brincar na calçada; e não morávamos em ilhas longínquas de continentes 
remotos, mas aqui mesmo, em bairros de cidades normais. Éramos gente “normal”. Hoje, a população, apavorada, está nas mãos de 
criminosos, frequentemente impunes. Na desorganização geral, presídios superlotados onde não se criariam porcos também 
abrigam pessoas inocentes ou que nunca foram julgadas. A impunidade é tema de conversas cotidianas, leis atrasadas ou não 
cumpridas nos regem, e continua valendo a inacreditável lei de responsabilidade criminal só depois dos 18 anos. Jovens monstros, 
assassinos frios, sem remorso, drogados ou simplesmente psicopatas saem para matar e depois vão beber no bar, jogar na lan 
house, curtir o Facebook, com cara de bons meninos. Num artifício semântico insensato e cruel, se apanhados, não os devemos 
chamar de assassinos: são infratores, mesmo que tenham violentado, torturado, matado. Não são presos, mas detidos em 
chamados centros socioeducativos. E assim se quer disfarçar nosso incrível atraso em relação a países civilizados. No Canadá, 
Holanda e outros, a idade limite é de 12 anos; na Alemanha e outros, 14 anos. No Brasil, consideramos incapazes assassinos de 17 
anos, onze meses e 29 dias. 
 Recentemente, um criminoso de 15 anos confessou tranquilamente ter matado doze pessoas. “Me deu vontade”, explicou, 
sem problema, e sorria. “Hoje a gente saiu a fim de matar”, comentou outro adolescentizinho, depois de assaltar, violentar e matar 
um jovem casal junto com outro comparsa. Esses e muitos outros, caso estejam em uma dessas instituições em que se pretende 
educar e socializar indiscriminadamente psicopatas e infratores eventuais, logo estarão entre nós, continuando a matança. Quem 
assume a responsabilidade? Ninguém, pois estamos em uma guerra civil que autoridades não conseguem resolver, uma vez que 
nem a lei ajuda. Estamos indefesos e apavorados, nas mãos do acaso. Até quando? 

(Lya Luft, 24 de abril de 2013 – Revista Veja, p. 24.) 
 
 
01  Após a leitura do texto, é possível afirmar que a autora 
 
a) narra várias histórias de violência que aconteceram no Brasil, como forma de denúncia às autoridades. 
b) narra e descreve vários cenários de crimes cometidos na cidade de São Paulo, para alertar as pessoas que moram em casas. 
c) denuncia jovens infratores e argumenta que eles devem cumprir pena em centros socioeducativos. 
d) descreve situações de violência que aconteceram com a autora e com amigos próximos na cidade de São Paulo, para  
    reclamar da falta de policiamento. 
e) apresenta casos de violência que acontecem diariamente em grandes centros e pequenas cidades no Brasil. 
 
 
02  Assinale a alternativa em que o trecho NÃO constitui opinião da autora. 
 
a) “Pessoas inocentes são chacinadas: vemos protestos, manifestações, choro e imprensa no cemitério, mas nada compensará o 

desespero das famílias ou pessoas destroçadas, cujo número não para de crescer.” (2o§) 
b) “Esses e muitos outros, caso estejam em uma dessas instituições em que se pretende educar e socializar indiscriminadamente 

psicopatas e infratores eventuais, logo estarão entre nós, continuando a matança.” (4o§) 
c) “Em São Paulo, só para dar um exemplo, os arrastões são tão comuns que em alguns restaurantes o cliente é recebido por dois 

ou quatro seguranças fortemente armados, com colete à prova de bala, que o acompanham olhando para os lados – atentos 
como em séries criminais americanas.” (2o§) 

d) “Jovens monstros, assassinos frios, sem remorso, drogados ou simplesmente psicopatas saem para matar e depois vão beber no 
bar, jogar na lan house, curtir o Facebook, com cara de bons meninos.” (3o§) 

e) “Quem, nessas condições, ainda se arrisca a esta coisa tão normal e divertida, comer fora?” (2o§) 
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03 A autora do texto utiliza duas vezes a mesma expressão com alternância de pontuação: “Brasileiro bonzinho?”, no título, e 
“Brasileiro bonzinho!” (1o§). Julgue as assertivas como verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a sequência correta. 
 
(   ) O título é uma pergunta retórica, cuja resposta não é depreendida ao longo da leitura do texto. 
(   ) No título, há uma ironia por parte da autora ao se reportar à americana radicada no Brasil (1o§), negando o que havia sido dito. 
(   ) A americana não conhecia a realidade atual, do ano de 2013, por isso afirma que os brasileiros são bonzinhos. 
(   ) O título confirma o sentido dado pela autora aos vários tipos de crimes citados ao longo do texto. 
 
A sequência correta é: 
 
a) F – V – F – V.     b) F – F – V – V     c) V – V – F – F.     d) V – F – F – V.    e ) V – F – V – F. 
 
 
04  Avalie como certa (C) ou errada (E), as assertivas sobre o uso dos termos (1) “adolescentizinho”, (2) “comparsa” e (3) “matança”, 
no parágrafo 4. 
 
(   ) O termo (1) pode funcionar como adjetivo, qualificando um criminoso de 15 anos, citado no mesmo parágrafo. 
(   ) Os termos (1) e (2) podem ser considerados sinônimos, uma vez que se referem a infratores. 
(   ) O termo (3), por estar antecedido de artigo definido faz referência aos assassinatos cometidos pelo adolescente  de 15 anos. 
(   ) O termo (1) funciona como substantivo e foi utilizado pela autora do texto como forma de ironizar. 
 
A sequência correta é: 
 
a) E – E – E – C.      b) E – E – C – C.      c) C – C – E – E.       d) E – C – E – C.       e) C – E – C – E. 
 
 
05   É possível afirmar que o sentimento da autora do texto se traduz nas palavras 
 
a) revolta, desespero e denúncia. 
b) desespero, desânimo e comodismo. 
c) denúncia, revolta e alerta. 
d) denúncia, comodismo e indignação. 
e) indignação, revolta e denúncia. 
 

06  Leia os trechos abaixo e assinale o uso da concordância verbal de acordo com a tradição gramatical. (Revista Veja, 08 de maio 
de 2013, p. 87 a 93) 
 
(1) “Por algum tempo, o menino fez birra para tomar banho e ir à aula de natação, atividades que realizava com o pai.” 
(2) “No Brasil, ao contrário do que acontece em países como França e Estados Unidos, familiares de alguém morto por bandidos não 

têm direito a nenhum benefício exclusivo, embora possam contar com o auxílio previdenciário genérico por morte – no valor de 
920 reais, recebidos pelos dependentes dos contribuintes da Previdência Social”. 

(3) “Graças ao estímulo do governo federal, o número de criminosos que requereram e obtiveram o auxílio-reclusão aumentaram 
550% de 2000 a 2012 – uma alta que se deu em ritmo três vezes maior do que o da população carcerária.” 

     O(s) uso(s) correto(s) está(ão) apenas em: 
 
a) 1.   b) 1 e 2.   c) 3.   d) 2 e 3.   e) 1 e 3. 
 
 
07  Assinale a alternativa que apresenta a paráfrase do trecho original abaixo: 
 

 
 
a) Como exemplo na cidade de São Paulo, em restaurantes com arrastões, os seguranças com armas, recepcionam os clientes, 

como se estivessem em séries criminais dos Estados Unidos. 
b) São Paulo é a cidade, onde seguranças armados, como em séries americanas, recebem clientes de restaurantes, em arrastões. 
c) Como exemplo, temos a cidade de São Paulo, onde a violência é tão frequente, que restaurantes contratam seguranças armados 

para acompanharem os seus clientes. 
d) Na cidade de São Paulo, clientes de alguns restaurantes são recebidos por seguranças armados como forma de proteção a 

arrastões. 
e) São Paulo, maior cidade do país, tornou-se mais segura quando donos de restaurantes contrataram seguranças armados para 

recepcionarem os clientes, evitando arastões. 

“Em São Paulo, só para dar um exemplo, os arrastões são tão comuns que em alguns restaurantes o cliente é recebido por dois ou 

quatro seguranças fortemente armados, com colete à prova de bala, que o acompanham olhando para os lados – atentos como em 

séries criminais americanas.” 
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08   Marque a alternativa em que o trecho apresenta o uso da vírgula, seguindo a mesma regra do trecho a seguir: 
 

 
 
a) “Esses e muitos outros, caso estejam em uma dessas instituições em que se pretende educar e socializar indiscriminadamente 

psicopatas e infratores eventuais, logo estarão entre nós, continuando a matança. Quem assume a responsabilidade?” 
b) “Em São Paulo, só para dar um exemplo, os arrastões são tão comuns que em alguns restaurantes o cliente é recebido por dois 

ou quatro seguranças fortemente armados, com colete à prova de bala, que o acompanham olhando para os lados – atentos 
como em séries criminais americanas.” 

c) “Ninguém, pois estamos em uma guerra civil que autoridades não conseguem resolver, uma vez que nem a lei ajuda. Estamos 
indefesos e apavorados, nas mãos do acaso. Até quando?” 

d) “Em nossas ruas não se vê um só policial, daqueles que poucos anos atrás andavam em nossas calçadas.” 
e) “A impunidade é tema de conversas cotidianas, leis atrasadas ou não cumpridas nos regem, e continua valendo a inacreditável lei 

de responsabilidade criminal só depois dos 18 anos.” 
 
 
09  Marque a alternativa em que a pontuação, a acentuação e a ortografia estão empregadas corretamente. (trechos retirados de 
Revista Veja, 8 de maio de 2013, p. 87 a 93, com alterações). 
 
a) “Em junho do ano passado; o comerciânte Cid Holanda Campelo de 40 anos trabalhava em seu açouge, em Rio Branco (AC), 

quando foi abordado por um ladrão armado.” 
b) “Hoje, quase 40000 presos brasileiros podem dormir tranqüilos, em sua sela com a certeza de que sua família está amparada pelo 

estado.” 
c) “Entre os principais auxílios previdenciários, o chamado ‘bolsa-bandido’ é o segundo que mais cresceu nos ultimos anos; atráis 

apenas de ajuda para quem sofreu acidente de trabalho.” 
d) “O debate sobre a violência no Brasil, atingiu um grau de insensatês capaz de borrar a distinção, entre criminosos e vitimas.” 
e) “Em catorze estados brasileiros com estatísticas criminais precisas, o número de latrocínios se mantém estável há alguns anos –  
    de 2007 a 2011, eles têm registrado, juntos, cerca de 1000 por ano.” 
 
 
10  Estruture o texto, cujas partes estão separadas, e marque a alternativa em que a sequência numérica está correta. (Revista Veja, 
08 de maio de 2013, p. 93) 
 

 
 
a) 3 – 5 – 2 – 4 – 6 – 1. 
b) 4 – 6 – 3 – 5 – 2 – 1. 
c) 5 – 3 – 2 – 4 – 1 – 6. 
d) 6 – 5 – 4 – 1 – 2 – 3. 
e) 1 – 6 – 2 – 4 – 5 – 3. 

“(...) uma jovem americana radicada no Brasil, a cada comentário sobre violência ou 

malandragem neste país, pronunciava com muita graça: ‘Brasileiro bonzinho!’.” 

(1) A filha de Marcia, Mariana, de 15 anos, testemunhou o assassinato do padrasto. ‘Ela o via como um pai. Seu  
     luto é exatamente igual ao meu. Hoje, não choro mais de revolta, mas de saudade.’ 
(2) A cada data importante – meus 15 anos, o nascimento da minha filha –, eu chorava a falta dele.’ 
(3) Aos 11 anos, a terapeuta carioca Marcia Bairos de Medeiros, de 32, perdeu o pai, executivo de multinacional,  
     em um assalto. 
(4) No dia 7 de março, ela reviveu o drama de forma trágica. 
(5) Meus irmãos tinham 7 e 14 anos. Minha mãe, que não trabalhava, vendeu bolsas para nos sustentar. Foi muito  
     duro. 
(6) Seu marido foi baleado na cabeça em um assalto à sua casa, na Zona Sul do Rio. 

 

03 

C O N C U R S O  P Ú B L I C O  2 0 1 4 - P M S  



Políticas Públicas de Saúde 

11  Analise as proposições abaixo referentes ao Sistema Único de Saúde e responda: 
 
I- O Sistema Único de Saúde (SUS) abrange desde um simples atendimento ambulatorial até um complexo transplante de órgãos. 
II- Com a criação do SUS a saúde, no Brasil, passou a ser considerada um direito social. 
III- O modelo do SUS inclui o cidadão não apenas como usuário, mas também como participante da gestão do sistema. 
 
Está(ão) correta(s) 
 
a) I, II e III. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) Apenas I e II. 
e) Apenas I. 
 
 
12  Em relação à gestão participativa do SUS, todas as alternativas estão corretas, EXCETO: 
 
a) A Lei Orgânica da Saúde estabelece dois mecanismos de participação da população: as conferências e os conselhos de saúde; 
b) Na gestão do SUS há uma hierarquia entre a União os estados e os municípios; 
c) Uma das funções do conselho de saúde é aprovar o Plano Nacional de Saúde a cada quatro anos. 
d) As Conferências de Saúde ocorrem a cada quatro anos, no âmbito municipal, estadual e federal. 
e) Os usuários do SUS participam das Conferências Nacionais de Saúde e decidem sobre as diretrizes das políticas públicas de 

saúde no Brasil. 
 
 
13  Um dos desafios do SUS é a melhoria nas relações entre os profissionais da saúde e entre estes e usuários. Sobre este tema, 
analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso): 
 
(   ) A política de humanização do SUS busca a promoção da saúde, considerando a subjetividade da relação com os usuários, 

enquanto sujeitos de direito, capazes de analisar criticamente a realidade e participar ativamente do processo de cuidado à 
saúde. 

(   ) O SUS defende uma política de humanização que se fundamenta em ações materiais e concretas, voltadas para o 
reconhecimento das necessidades e anseios de todos os sujeitos envolvidos no processo de promoção à saúde. 

(   ) O respeito às questões de gênero e de etnia não está relacionado à política de humanização do SUS. 
 
A alternativa correta é: 
 
a) V-V-V.  b) F-F-V.  c) V-V-F.  d) V-F-V.  e) F-V-V. 
 
 
14  Todas as alternativas abaixo se referem às Diretrizes Gerais para a implantação da Política de Humanização do SUS, EXCETO: 
 
a) Incentivo à racionalidade e prioridade ao uso de medicamentos. 
b) Incentivo aos processos de educação permanente. 
c) Reforço ao conceito de clínica ampliada. 
d) Adequação dos serviços ao ambiente e à cultura local. 
e) Ampliação do compromisso social dos trabalhadores de saúde.  
 
 
15  Em relação à política de distribuição de medicamentos no Brasil, analise as proposições abaixo e responda; 
 
I- O Brasil foi o primeiro país de renda média a oferecer tratamentos com medicamentos gratuitamente para AIDS. 
II- O paciente com diabetes tem direito a receber gratuitamente medicamentos e insumos destinados ao monitoramento da glicemia 

capilar, independentemente de estar inscrito em programas de educação para diabéticos.  
III- Os pacientes portadores de hipertensão têm direito de adquirir, a baixo custo, na Farmácia Popular, os medicamentos 

necessários ao seu tratamento.  
 
A sequência correta é: 
 
a) Apenas II e III.  b) I,II e III.  c) Apenas I e II.  d) Apenas I e III.  e) Apenas III. 
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16  O SUS possui programas de assistência a doenças sexualmente transmissíveis, ao câncer e a hanseníase no Brasil. Em relação 
a este tema, analise as proposições abaixo e marque a alternativa INCORRETA: 
 
a) A pessoa com hanseníase tem direito, pelo SUS, a assistência, tratamento, reabilitação e acompanhamento do seu caso, até o 

recebimento da alta.  
b) Toda pessoa com hanseníase que já foi submetida a isolamento ou a internação obrigatória, tem direito a receber uma pensão 

especial. 
c) O SUS deverá garantir o diagnóstico e todo o tratamento do câncer, oferecendo os seguintes serviços: Serviços de Cirurgia 

Oncológica, Oncologia Clínica, Radioterapia, Hematologia e Oncologia Pediátrica em Unidade de Assistência de Alta 
Complexidade em Oncologia. 

d) A mulher que, em decorrência de um câncer, tiver os seios total ou parcialmente retirados, tem direito à reconstrução destes por 
meio de cirurgia plástica, pelo SUS. 

e) A mulher internada para dar a luz em qualquer estabelecimento hospitalar integrante do SUS, não tem direito de realizar o teste 
rápido para detecção da infecção pelo HIV. 

 
 
17  A nova Política Nacional de Atenção Básica atualizou conceitos e introduziu elementos que buscaram uma melhoria da 
qualidade das redes de Atenção. Sobre a organização da Atenção Básica no SUS, analise as proposições abaixo e marque V 
(Verdadeiro) ou F (Falso): 
 
(   ) A Atenção Básica orienta-se pelos princípios de universalidade, acessibilidade, do vínculo, da continuidade, do cuidado, da 

integridade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social;  
(   ) A Política Nacional da Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para a expansão e consolidação da 

atenção básica; 
(   ) O nutrólogo obrigatoriamente faz parte da equipe multiprofissional de saúde da família. 
 
A alternativa correta é: 
 
a) V-V-V.  b) V-V-F.  c) F-F-V.  d) V-F-V.  e) F-V-F. 
 
 
18  Sobre as equipes dos Consultórios de Rua, marque a alternativa INCORRETA: 
 
a) Os profissionais de saúde que trabalham nos consultórios de rua são integrantes da Atenção Básica. 
b) As equipes dos Consultórios de Rua deverão realizar suas atividades de forma itinerante, exclusivamente na rua. 
c) A equipe de profissionais que trabalham nos Consultórios de Rua pode ser composta de:enfermeiro;psicólogo;assistente 

social;terapeuta ocupacional; médico; agente social; técnico ou auxiliar de enfermagem; técnico em saúde bucal. 
d) As equipes dos Consultórios na Rua podem estar vinculadas aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família; 
e) Caso seja necessário o transporte da equipe para a realização do cuidado in loco, nos sítios de atenção da população sem 

domicílio, o gestor poderá fazer a opção de agregar ao incentivo financeiro mensal o componente de custeio da unidade móvel. 
 
 
19  A Estratégia de Saúde da Família caracteriza-se como a porta prioritária do sistema SUS. Em relação a este tema, analise as 
proposições abaixo e responda: 
 
I- O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) é constituído, exclusivamente, por médicos e enfermeiros, atuando em conjunto 

com as equipes de Saúde da Família. 
II- O NASF deve atuar de acordo com algumas diretrizes relativas à atenção primária da saúde, como por exemplo: educação 

permanente em saúde dos profissionais e da população; promoção de saúde e humanização. 
III- A constituição de uma rede de cuidados é uma das estratégias essenciais dentro da lógica de trabalho do NASF. 
 
Está(ão) correta(s) 
 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) I, II e III. 
d) Apenas II e III. 
e) Apenas I. 
 
 
20  Todas as alternativas abaixo se referem às áreas de estratégias do NASF, EXCETO: 
 
a) Saúde mental. 
b) Saúde integral da pessoa idosa. 
c) Alimentação e nutrição. 
d) Serviço social. 
e) Intervenções de alta complexidade. 
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21  Em relação ao Programa Nacional de Imunização (PNI) do SUS, analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F 
(Falso): 
 
(   ) Atualmente, o Brasil é um dos países que oferece o maior número de vacinas à população, disponibilizando mais de 300 milhões 

de doses anuais de imunobiológicos, entre vacinas, soros e imunoglobulinas.  
(   ) PNI vem controlando, por meio da vacinação, o tétano neonatal, formas graves da tuberculose, difteria, tétano acidental e 

coqueluche. 
(   ) A vacina tetra viral protege contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela, e é exclusiva para crianças com 15 meses de idade 

que já tenham tomado a primeira dose da tríplice viral. 
 
A alternativa correta é: 
 
a) F-F-F.  b) F-V-F.  c) V-V-V.  d) V-F-V.  e) F-F-V. 
 
 
22  A Política Nacional de Atenção Básica, em seu Anexo, item 5, estabelece como característica do processo de trabalho das 
equipes neste nível de atenção a realização de primeiro atendimento às urgências médicas e odontológicas. Sobre este tema, 
analise as proposições abaixo e responda: 
 
I- A Unidade de Pronto Atendimento- UPA é um estabelecimento de saúde de complexidade intermediária entre as Unidades 

Básicas de Saúde/Saúde da Família e a Rede Hospitalar, devendo com estas compor uma rede organizada de atenção às 
urgências. 

II- A Sala de Estabilização - SE é uma estrutura que, embora não componha a rede organizada de atenção às urgências, funciona 
como local de estabilização de pacientes para posteriormente referenciá-los para a rede de atenção à saúde. 

III- A SE deve ser localizada em unidades/serviços da rede de atenção que ocupem posição estratégica em relação à rede de 
suporte ao SAMU. 

 
Está(ão) correta(s) 
 
a) Apenas I e III.  b) I, II e III.  c) Apenas I e II.  d) Apenas II e III.  e) Apenas II. 
 
 
23  Todas as alternativas abaixo se referem às responsabilidades/competências das UPAS, EXCETO: 
 
a) Prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica; 
b) Prestar primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica ou de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a 

investigação diagnóstica inicial; 
c) Realizar consulta médica em regime de pronto atendimento aos casos de menor gravidade; 
d) Prestar apoio diagnóstico (realização de Raios-X, exames laboratoriais, eletrocardiograma) e terapêutico nas 24 horas do dia; 
e) Encaminhar para internação em serviços hospitalares, os pacientes que não tiverem suas queixas resolvidas nas primeiras 72 

horas de observação.  
 
 
24  Em relação à Vigilância em Saúde, analise as proposições abaixo e responda: 
 
I- Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um componente do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. 
II- O Programa Mais Saúde, consiste numa proposta do Ministério da Saúde, com o objetivo de priorizar a Promoção, a Atenção e a 

Vigilância em Saúde. 
III- A Inspeção Sanitária não está relacionada às ações da Política de Saúde do Trabalhador. 
 
Está(ão) correta(s) 
 
a) I, II e III.  b) Apenas I e II.  c) Apenas I e III.  d) Apenas II e III.  e) Apenas I. 
 
 
25  Estudos sobre a Bioética vêm sendo cada vez mais relacionados à saúde coletiva, devido à aproximação de temas comuns 
como a questão da equidade em saúde e do direito à saúde. Em relação à este tema analise as proposições abaixo e marque V 
(Verdadeiro) ou F (Falso): 
 
I- Os estudos da Bioética estão relacionados ao comportamento responsável daquelas pessoas que devem decidir tipos de 

tratamento e de pesquisa com relação à humanidade. 
II- A Bioética, diferentemente da ética profissional, de cunho legalista, não tem por base a proibição, a limitação ou a negação. 
III- O principal foco de estudo da bioética é a deontologia. 
 
A alternativa correta é: 
 
a) V-V-V.  b) V-F-V.  c) V-V-F.  d) F-F-V.  e) V-F-F. 
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Legislação Municipal 

26  Responda de forma correta, a forma de provimento prevista na lei complementar nº 24/2013, que não diz respeito ao provimento 
derivado: 
 
a) Nomeação. 
b) Readaptação. 
c) Reversão. 
d) Progressão funcional. 
e) Aproveitamento. 
 
 
27  Analisando as afirmativas abaixo, assinale corretamente a que define o instituto da Remoção. 
 
a) É a investidura do servidor efetivo em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em 

sua capacidade física ou mental, verificada em perícia realizada pela Junta Médica Oficial do Município. 
b) É o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez quando, pela Junta Médica Oficial do Município, forem declarados 

insubsistentes os motivos da aposentadoria. 
c) É a reinvestidura do servidor estabilizado no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando 

invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens e reconhecimento de 
todos os direitos inerentes ao cargo. 

d) É o retorno do servidor efetivado ou estabilizado ao cargo anteriormente ocupado. 
e) É o ato pelo qual o servidor passa a ter exercício em outra unidade do mesmo órgão onde seja lotado, no âmbito do mesmo 

quadro de pessoal. 
 
 
28  De acordo com o Decreto Municipal nº 930/2011, identificar as características da clientela escolar, atuando na prevenção dos 
problemas que resultem em baixo rendimento da aprendizagem, é uma atribuição típica de(o): 
 
a) Planejador educacional. 
b) Supervisor educacional. 
c) Psicólogo educacional. 
d) Assistente social. 
e) Orientador educacional. 
 
29  Assinale corretamente o conceito de categoria funcional, conforme disposto na lei complementar que rege o Estatuto do Servidor 
Público Municipal de Sumé: 
 
a) É aquele que se agrupa em classes, com diferentes atribuições, para acesso privativo de seus titulares, até o da mais alta 

hierarquia profissional. 
b) É a divisão básica de carreira, que agrupa os cargos da mesma denominação, em simbologia ascendente, segundo o nível de 

conhecimentos, atuação e responsabilidades, constituindo as linhas naturais de desenvolvimento funcional dos servidores que a 
compõe. 

c) É o conjunto de cargos de mesma natureza de trabalho, dispostos-hierarquicamente, de acordo com o grau de complexidade ou 
dificuldades das atribuições e níveis de responsabilidades. 

d) É o conjunto de carreiras com afinidades entre si quanto à natureza do trabalho ou ao grau de conhecimento exigido para seu 
desempenho. 

e) É o somatório e vencimento mais as vantagens de natureza permanente. 
 
 
30  De acordo com o Estatuto do Servidor Municipal de Sumé, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I – O disposto no estatuto não se aplica as sociedades de economia mistas. 
II – O estatuto disciplina, entre outros, os agentes políticos municipais. 
III – São servidores, para efeito desta lei, apenas aqueles investidos em cargos públicos efetivos. 
 
Está(ão) correta(s)  
 
a) apenas I. 
b) apenas II. 
c) apenas III. 
d) apenas II e III. 
e) I, II e III. 
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Conhecimentos Específicos 

31  O Código de Ética odontológica regulamenta os direitos e deveres dos cirurgiões dentistas, profissionais técnicos e auxiliares, e 
pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da odontologia, em âmbito público ou provado, com a obrigação de inscrição nos 
conselhos de odontologia. De acordo com o código de ética odontológica, constituem infração ética, EXCETO: 
 
a) Acumular as funções de perito/auditor e procedimentos terapêuticos odontológicos na mesma entidade prestadora de serviços 

odontológicos. 
b) Aproveitar-se de situações decorrentes da relação profissional/paciente para obter vantagem física, emocional, financeira ou 

política. 
c) Executar ou propor tratamento desnecessário ou para o qual não esteja capacitado. 
d) Assumir emprego ou função sucedendo profissional demitido ou afastado em represália por atividade de defesa de movimento 

legítimo da categoria ou da aplicação desse código. 
e) Apontar falhas nos regulamentos e nas normas das instituições em que trabalhe, quando as julgar indignas para o exercício da 

profissão ou prejudiciais ao paciente. 
 
 
32 De acordo com o Código de Ética odontológica o profissional deve arbitrar o valor da consulta e dos procedimentos 
odontológicos, respeitando as disposições do Código de Ética e comunicando ao paciente os custos dos honorários profissionais. 
Considerando os incisos do artigo 19, capítulo VIII, do Código de Ética Odontológica, são condições a ser consideradas na fixação 
dos honorários profissionais: 
 
a) O conceito do profissional, o costume do lugar, a complexidade do caso, a condição sócio-econômica do paciente e  
    da comunidade. 
b) Oferecimento de serviços gratuitos a quem possa remunerá-los adequadamente. 
c) Recebimento de gratificações por encaminhamento de paciente ou instituição de cobrança através de procedimentos 

mercantilistas. 
d) Participação de cirurgião-dentista e entidades prestadoras de serviços odontológicos em cartão de descontos, caderno  
    de descontos ou demais atividades mercantilistas. 
e) O cirurgião dentista deve evitar o aviltamento ou submeter-se a tal situação, inclusive por parte de convênios e credenciamento, 

de valores dos serviços profissionais fixados de forma irrisória ou inferior aos valores referenciais para procedimentos 
odontológicos. 

 
 
33  Utilizado com sucesso como material restaurador definitivo desde o início do século XIX, o amálgama de prata foi aprimorado ao 
longo dos anos e ainda encontra espaço como material de escolha na era da “odontologia estética”. Considerando as características 
clínicas, protocolo e propriedades desse material assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) Os produtos de corrosão do amálgama que se depositam na interface dente-restauração, promovem vedação e auxiliam no 

controle da infiltração marginal. 
b) O sistema adesivo é indicado como agente de forramento para uma futura restauração em amálgama. 
c) O mercúrio contido nas ligas de amálgama não apresenta potencial tóxico ao cirurgião dentista ou ao paciente. 
d) A técnica de condensação do material contribui para eliminação do mercúrio residual. 
e) Cimento de óxido de zinco-eugenol, cimento de ionômero de vidro ou IRM podem ser utilizados como base para uma restauração 

em amálgama. 
 
 
34  Devido à melhora dos sistemas adesivos, mecanismos de polimerização, e propriedades físicas e mecânicas dos sistemas 
resinosos, a utilização das resinas compostas na odontologia restauradora tornou-se uma prática de uso frequente para inúmeras 
resoluções estéticas da clínica diária, muito embora a sensibilidade do material a execução de um protocolo de utilização ainda seja 
grande. Assinale a alternativa que contém um fator que possa levar ao um insucesso de uma restauração em resina composta. 
 
a) Utilização de base em cimento de óxido de zinco-eugenol. 
b) Utilização de técnica de inserção incremental. 
c) Utilização de técnica de polimerização com baixa intensidade de luz ou “soft start”. 
d) Utilização de forramento com cimento de hidróxido de cálcio e base com cimento de ionômero de vidro. 
e) Aplicação de duas camadas de adesivo. 

 

08 

C O N C U R S O  P Ú B L I C O  2 0 1 4 - P M S  



 

35  Uma das mudanças mais significativas da Odontologia no século XX foi o entendimento da cárie dental como doença, seu 
tratamento e prevenção.  A medida de maior impacto para o controle do desenvolvimento da cárie tem sido o uso abrangente de 
uma ou mais formas de utilização do flúor. Considerando a ação do íon flúor no controle da doença cárie, assinale a alternativa 
correta. 
 
a) O flúor é capaz de agir nos mecanismos de formação da placa dental e impede a transformação de açúcares em ácido. 
b) O flúor impede a iniciação da doença cárie mas é ineficiente na redução de sua progressão. 
c) O flúor importante é aquele mantido de forma constante na cavidade bucal, interferindo com a dinâmica do processo de cárie, 

reduzindo a quantidade de minerais perdidos quando do fenômeno da desmineralização e ativando a quantidade reposta quando 
da remineralização salivar. 

d) Dentre os métodos de uso sistêmico do flúor, o que melhor se enquadra em termos de controle da cárie como doença é o 
dentifrício fluoretado. 

e) A utilização de bochechos com flúor é um método de uso coletivo do flúor, consagrado no século XX como uma das principais 
medidas de saúde pública, em função do seu impacto em reduzir os níveis de cárie na população. 

 
 
36  Associadas a uma boa anamnese, três grandes fontes são utilizadas pelos cirurgiões dentistas na construção do processo 
diagnóstico: o exame clínico, o exame radiográfico e os exames laboratoriais. A maioria dos processos patológicos com os quais o 
cirurgião dentista se depara localizam-se nos tecidos duros, dentes e ossos, o que torna a realização e interpretação de tomadas 
radiográficas um instrumento de extrema importância para execução de uma prática clínica segura. Em relação aos fatores 
considerados na interpretação de imagens radiográficas, assinale a alternativa correta. 
 
a) As imagens radiopacas são imagens de estruturas que pouco absorvem os raios X. 
b) As imagens radiotransparentes absorvem quase a totalidade de raios X incidentes durante a tomada radiográfica. 
c) Os tecidos moles do organismos têm suas imagens radiográficas distintas às custas da diferença de densidade existente entre 

eles, fazendo com que os mais densos tenham imagens mais claras. 
d) As imagens radiolúcidas são imagens que expressam estruturas com maior poder de absorção dos raio X. 
e) As lesões radiolúcidas podem originar-se de lesões radiopacas que sofrem mineralização durante sua fase eruptiva. 
 
 
37  A interpretação de radiografias odontológicas exige do profissional o conhecimento e o domínio das técnicas utilizadas para 
obtenção de tomadas intra e extrabucais, o conhecimento da anatomia radiográfica e o conhecimento da anatomia patológica. Faz-
se necessário também o conhecimento de princípios básicos que regem a interpretação radiográfica, considerando esses princípios, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) A região a ser interpretada deve aparecer totalmente na radiografia e na incidência que melhor reproduza a região radiografada. 
b) Para se interpretar uma radiografia não é necessário que a imagem esteja tecnicamente adequada, dentro das normas de 

incidência, nem que seja portadora de um bom detalhe e densidade desde que apresente um contraste adequado. 
c) A radiografia a ser interpretada deve abranger não somente os limites de uma região suspeita, mas deve também mostrar o tecido 

ósseo normal que circunda esta região. 
d) Para se interpretar uma radiografia faz-se necessário o conhecimento das estruturas anatômicas e de suas variações, bem como 

das entidades patológicas que podem provocar o surgimento da imagem radiográfica. 
e) A tomada de radiografias em diferentes angulações é um recurso utilizado no diagnóstico diferencial entre um estado patológico e 

a anatomia normal. 
 
 
38  Muito embora a ciência da odontologia tenha evoluído nos últimos anos no sentido de evitar o surgimento de lesões cariosas na 
cavidade bucal, a realização de cirurgias para remoção de restos radiculares destruídos por cárie, infelizmente, ainda é prática 
corriqueira nos consultórios odontológicos. Por ser um procedimento cirúrgico invasivo cuidados com relação a realização de uma 
correta anamnese e acompanhamento pós cirúrgico, através da prescrição de medicação, bochechos e repouso devem ser 
tomados. Considerando-se o protocolo a ser seguido antes e após a realização da exodontia de um resto radicular impactado, 
assinale a alternativa correta. 
 
a) Deve-se prescrever medicação antibiótica pré-cirurgica nos casos em que há histórico médico geral de diabetes. 
b) Deve-se prescrever medicação a base de ácido acetilsalicílico durante 10 dias antes da realização da cirurgia. 
c) Após a cirurgia o paciente deve ser orientado a fazer uso da medicação prescrita apenas em caso de dor. 
d) Quando, durante a cirurgia uma área extensa de tecido ósseo houver sido exposta , o uso de medicação antibiótica sistêmica 

deve ser evitado. 
e) Durante as primeiras 24 horas após a realização da exodontia, o paciente deve evitar a realização de bochechos e optar por uma 

alimentação quente e sólida. 
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39  Embriologicamente, os dentes derivam do ectoderma e mesoderma da cavidade bucal primitiva; do ectoderma origina-se o órgão 
do esmalte, do mesoderma, deriva a papila dentária, que mais tarde se diferencia em polpa dental e elabora a dentina, e o saco 
dentário, que origina o cemento e o ligamento periodontal. A formação e o desenvolvimento do dente realiza-se segundo um padrão 
histofisiológico definido, que compreende várias etapas, falhas em alguma dessas etapas provocarão o desenvolvimento de 
anomalias dentárias. Considerando-se as anomalias que acometem o órgão dental, assinale a alternativa correta. 
 
a) A fusão decorre da tentativa de duplicação de um único germe dentário, resultando na formação parcial ou total de dois dentes, 

que no entanto, não se separam totalmente. 
b) O dens in dente corresponde a formações de esmalte geralmente circulares, intra ou extradentárias, sendo as primeiras com 

localização radicular, cervical ou coronária. 
c) A microdontia representa o aparecimento de elementos dentários com tamanho menor que o normal, podendo ser reconhecida 

em três variedades, microdontia generalizada verdadeira, microdontia generalizada relativa e a microdontia isolada, sendo que 
está última envolve apenas um dente. 

d) A geminação é produzida em decorrência da união de dois germes dentários que estariam normalmente separados, pode ser total 
ou parcial, podendo ocorrer, inclusive, geminação exclusiva das raízes. 

e) A concrescência é a curvatura pronunciada da raiz de um dente, provavelmente devido a uma mudança de orientação direcional 
durante a formação da raiz, também é conhecida como dilaceração e pode causar sérios problemas endodônticos, terapêuticos e 
cirúrgicos. 

 
 
40  Os cistos odontogênicos originam-se do epitélio que participa direta ou indiretamente da odontogênese, bem como seus restos 
embrionários, a cavidade cística é preenchida geralmente por material fluido e, não raro, cristais de colesterol que são também 
encontrados na parede da lesão. Considerando as lesões císticas que acometem a cavidade bucal, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
a) O cisto gengival do adulto acomete indivíduos entre 60 e 70 anos e caracteriza-se por uma tumefação gengival com menos de 

0,5cm de diâmetro, assintomático, de superfície lisa e coloração de mucosa normal, pode ser considerado o correspondente, em 
tecido mole, do cisto periodontal lateral. 

b) O cisto odontogênico calcificante ou cisto de Gorlin assemelha-se clinicamente a um ameloblastoma ou a um cisto dentígero, no 
entanto, sua imagem radiográfica revela áreas radiopacas no interior da lesão, restringindo as hipóteses diagnósticas e 
facilitando a identificação final do processo. Histologicamente, apresenta citoplasma eosinófilo e zona nuclear negativa 
denominadas de “células fantasmas”. 

c) O cisto radicular, periapical ou apical é um cisto odontogênico proveniente de um processo inflamatório de origem pulpar. 
d) O queratocisto, também conhecido por cisto folicular, é assintomático, de crescimento lento e está sempre associado à coroa de 

um dente não irrompido, em decorrência de sua origem. 
e) O cisto dentígero radiograficamente aparece como área de tamanho variado, dependendo do grau de evolução da lesão, está 

sempre associado à coroa de um elemento não irrompido. Quando projetado lateralmente à coroa do dente, costuma receber a 
denominação de cisto dentígero lateral. 

 
41  A natureza evolutiva do abscesso periapical agudo faz com que o paciente apresente quadro de dor intensa, muitas vezes 
associada a alterações faciais e sistêmicas. Com o intuito de tirar o paciente do quadro clínico de dor, associada ou não a 
deformação facial, qual a conduta correta a ser adotada? 
 
a) Prescrição de medicação antiinflamatória sistêmica sem intervenção clínica 
b) Drenagem da coleção purulenta, prescrição de medicação anti-histamínica, e manutenção da cavidade “aberta”. 
c) Prescrição de medicação antibiótica sistêmica sem intervenção clínica 
d) Drenagem da coleção purulenta através da abertura coronária, neutralização imediata e trespasse foraminal almejando drenagem 

via canal, colocação de medicação intracanal antisséptica, fechamento da cavidade com restauração provisória e prescrição de 
medicação antiinflamatória, analgésica e antibiótica. 

e) Limpeza da cavidade e realização de restauração em amálgama com base utilizando cimento de óxido de zinco eugenol. 
 
42  A gestação é um período peculiar na vida feminina, no qual a mulher encontra-se receptível a informações que possam trazer 

benefícios a ele e ao seu bebê, o que pode ser traduzido em mudanças comportamentais favoráveis à saúde. Uma das 
dificuldades do acesso das gestantes ao tratamento odontológico reside no conflito entre hábitos antigos e novos conceitos 
adquiridos. Considerando o atendimento odontológico a pacientes gestantes assinale a alternativa INCORRETA. 

 
a) Gestantes são consideradas pacientes especiais por serem um grupo de risco ao desenvolvimento de doenças bucais devido a 

ocorrência de alterações físicas, biológicas e hormonais que acabam por criar condições adversas no meio bucal. 
b) O atendimento odontológico a gestantes deve, preferencialmente, ser realizado a noite, com sessões longas e a cadeira o mais 

horizontal possível e durante o terceiro trimestre da gestação. 
c) O período ideal e mais seguro para realização de intervenções odontológicas em gestantes é durante o segundo trimestre de 

gestação. 
d) Durante o período gestacional observam-se modificações no periodonto relacionadas a fatores como deficiências nutricionais, 

altos níveis de estrógeno e progesterona, presença de placa bacteriana favorecida por uma série de fatores locais, assim como o 
estado transitório de imunodepressão, que contribuem para ocorrência de inflamação gengival, muitas vezes agravada pela 
presença de irritantes locais. 

e) A solução anestésica local que apresenta maior segurança para ser utilizada em pacientes gestantes é a lidocaína 2% com 
adrenalina 1:100.000 , respeitando-se o limite máximo de dois tubetes anestésicos por sessão. 
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43  Quando a cárie compromete a polpa de um elemento dentário decíduo, a terapia pulpar possibilita a manutenção da integridade 
e saúde dos tecidos orais, uma vez que possibilita a manutenção do elemento decíduo em posição até a sua exfoliação fisiológica. 
Considerando as indicações e técnicas para realização de pulpotomias em elementos decíduos, assinale a alternativa correta. 
 
a) Pulpotomias são indicadas nos casos de exposição pulpar por cárie, sem alterações radiográficas ou mobilidade patológica e que 

apresentem reabsorção radicular menor que 2/3, com estado de saúde pulpar verificado através da cor e volume de sangramento, 
tempo de hemostasia e consistência do tecido. 

b) O tratamento da pulpotomia deve ser realizado em cinco ou mais sessões clínicas, entre as quais deve-se fazer uso de 
medicação intracanal a base de hipoclorito de sódio 2%. 

c) Para obturação dos canais radiculares deve-se utilizar cones de guta percha principais e secundários embebidos em cimento 
endodôntico a base de hidróxido de cálcio. 

d) Em casos de biopulpectomia ou necropulpectomia, após a primeira intervenção clínica deve-se suspender o uso de medicações 
sistêmicas antibióticas ou antiinfalmatórias. 

e) Pulpotomias são indicadas para elementos decíduos com fraturas transversais nos terços médio e apical da raíz. 
 
 
44  As doenças periodontais necrosantes compõem um grupo de enfermidades que atingem os tecidos periodontais, originadas de 
uma forma mais rápida e agressiva de reação à placa bacteriana , as quais apresentam etiologia multifatorial e complexa. Fazem 
parte deste grupo a gengivite ulcerativa necrosante, a periodontite ulcerativa necrosante e a estomatite ulcerativa necrosante. 
Assinale a alternativa que contém o correto protocolo a ser adotado para o tratamento da Gengivite ulcerativa necrosante. 
 
a) Anestesia, movimentos leves para remoção de cálculos supra gengivais, prescrição de antimicrobianos locais e antibiótico terapia 

sistêmica; em sessões subsequentes, anestesia, remoção de cálculos e tecidos necróticos das áreas subgengivais, controle de 
placa e motivação de higienização até a regressão das lesões. 

b) Prescrição de antibiótico terapia sistêmica associada ao uso de antimicrobianos locais. 
c) Anestesia, realização de raspagem supra gengival associada a alisamento e polimento coronário, controle periódico de placa e 

motivação do paciente para execução de correta técnica de higienização. 
d) Prescrição de antimicrobianos locais seguida da realização de raspagem supra gengival. 
e) Anestesia, remoção dos tecidos necróticos com irrigação de PVPI a 10%, prescrição de antibiótico terapia sistêmica, prescrição 

de bochechos com antimicrobiano local. 
 
 
45  A dentina e o tecido pulpar são mais apropriadamente abordados como uma estrutura integrada, denominada complexo 
dentinopulpar. Diante de agressões como cáries e traumatismos, faz-se necessário, durante a reconstrução do elemento dentário a 
proteção a esses tecidos, diversas técnicas e materiais estão disponíveis ao clínico de forma que a escolha do protocolo a ser 
adotado deve variar de acordo com as características da lesão a ser tratada e do material restaurador de escolha. Considerando a 
necessidade de restauração de uma cavidade média a profunda localizada na oclusal do elemento 46, qual dos materiais de 
proteção abaixo poderia ser utilizado como base para uma futura restauração em resina composta. 
 
a) Cimento de óxido de zinco-eugenol. 
b) Cimento de ionômero de vidro. 
c) Cimento de fosfato de cálcio. 
d) Cimento de hidróxido de cálcio. 
e) Agregado trióxido mineral. 
 
 
46  O tratamento pulpar indireto é um procedimento terapêutico que consiste na remoção incompleta de dentina cariada com o 
intuito evitar a exposição do tecido pulpar concomitantemente ao tratamento do tecido cariado com um material biocompatível. Qual 
dos materiais abaixo deve ser utilizado em intimo contato com o tecido pulpar durante a realização de um tratamento pulpar indireto? 
 
a) Cimento de óxido de zinco-eugenol 
b) Resina composta 
c) Cimento de hidróxido de cálcio 
d) Cimento de fosfato de zinco 
e) Amálgama 
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47  O ameloblastoma é um tumor benigno originário do epitélio odontogênico que corresponde a 0,7% dos tumores da cavidade oral 
e representa cerca de 1% dos tumores da maxila e mandíbula, sendo, por vezes, localmente agressivo. Considerando-se as 
características clínicas, radiográficas e histopatológicas que auxiliam no diagnóstico desse tumor, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
a) Dentre os sinais e sintomas estão presença de expansão óssea assintomática, crescimento tecidual intra-oral, dor, ulceração na 

mucosa oral, mobilidade, perda dentária e assimetria facial. 
b) Podem ser classificados em unicísticos, multicísticos e periféricos ou extra-ósseos. 
c) Ameloblastomas multicísticos apresentam-se sobre duas formas principais: folicular e plexiforme. 
d) São tumores de comportamento recidivante, localmente agressivos, e a ressecção cirúrgica com margem de segurança é uma 

opção de tratamento. 
e) Histologicamente é um tumor encapsulado composto de lóbulos de adipócitos maduros, podendo ser classificado como 

acantomatoso, de células granulares, , desmoplásico, de células basais ou como queratoameloblastoma. 
 
 
48  A estomatite protética é uma patologia caracterizada por um processo inflamatório associado à infecção por fungos do gênero 
Cândida e ao uso de próteses removíveis. Considerando as características clínicas e histopatológicas que auxiliam no diagnóstico e 
tratamento da estomatite protética, assinale a alternativa correta. 
 
a) O desenvolvimento da estomatite protética está relacionado a baixa no sistema imunológico que permite surgimento de infecção 

pelo vírus do HPV. 
b) O tratamento da estomatite protética consiste na remoção cirúrgica com margem de segurança ou enucleação da lesão. 
c) A faixa etária de maior ocorrência das lesões de estomatite protética está entre 30 e 39 anos, a maioria dos pacientes acometidos 

é do sexo feminino e a língua é o sítio de localização mais frequente. 
d) Dentre as neoplasias benignas, a estomatite protética corresponde a 92% das lesões originárias do epitélio oral. 
e) Em manifestações mais graves da doença estão presentes pequenas pápulas e erosões na mucosa. 
 
 
49  As manifestações bucais são muito comuns e podem ser os primeiros sinais e sintomas de doenças ou alterações sistêmicas 
decorrentes de certas terapêuticas. Considerando as patologias sistêmicas com manifestações na cavidade bucal, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 
a) As estrias de Wickham são sinais da manifestação de lúpus eritematoso na cavidade oral. 
b) O líquen plano, em sua variável erosiva, pode apresentar comportamento ulcerativo, sintomático, com áreas atróficas e 

eritematosas. 
c) O eritema multiforme, em mucosa oral, pode apresentar-se inicialmente sob a forma de vesículas ou bolhas, mas comumente 

manifesta-se como lesões ulceradas que se assemelham as ulceras aftosas, atingindo qualquer área da boca, principalmente 
lábios, mucosa jugal, palato e língua. 

d) A Síndrome de Sjögren apresenta como sintomatologia a sensação de boca seca, cáries frequentes, necessidade de umedecer a 
boca frequentemente, dificuldade de deglutição de alimentos sólidos, aftas e úlceras na mucosa labial . 

e) A sífilis pode apresentar manifestações orais em qualquer das três fases clássicas da doença. Na sífilis primária, o cancro oral 
típico é ulcerado, endurecido, geralmente causa pouca dor e pode surgir em qualquer local da boca, com predomínio pela região 
dos lábios. 

 
 
50  Considerando a Constituição Federal de 1988 e Lei Orgânica do SUS, assinale a alternativa correta. 
 
a) É vedado a iniciativa privada participar do Sistema Único de Saúde mesmo que em estado complementar. 
b) São objetivos do Sistema Único de Saúde identificar e divulgar fatores condicionantes e determinantes da saúde e prestar 

assistência a pessoas por intermédio de ações de promoção e recuperação de saúde. 
c) A direção do Sistema Único de Saúde é centralizada e responde apenas à União, sendo exercida pelo Ministério da Saúde. 
d) É vedado aos municípios a instituição de consórcios para desenvolvimento de ações ou serviços de saúde. 
e) Os serviços de atenção a saúde apenas devem ser prestados em ambiente ambulatorial ou hospitalar. 
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IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

 
Nome: ________________________________________________      Carteira nº ______ 


