PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO 03/2016
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

Assinatura do Candidato:

PROVA

Conhecimentos Básicos
Conhecimentos Específicos

INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 20 questões, numeradas de 1 a 20.
Caso contrário, solicite ao fiscal da salaoutro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenasUMAresposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHADERESPOSTASque você recebeu.
VOCÊ DEVE
- Procurar, na FOLHADERESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:
ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá o total de 3 (três) horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver o Caderno de Questões e a sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
OBS:O gabarito preliminar será divulgado no dia 28/11/2016 a partir das 09:00hrs, por meio do site
CPSRCAS (www.cpsrcas.com.br).

CONHECIMENTOS GERAIS
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE:
1.

4.

A Lei que dispões sobre a participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de

a) Conselhos.
b) Secretarias.
c) Unidades.
d) Distritos.

Saúde (SUS) é a:

a) Lei no 8.142/90.
b) Lei no 8.080/90.
c) Lei no 8.746/90.
d) Lei Orgânica da Saúde.
2.

3.

5.

6.

De acordo com os Princípios e Diretrizes do SUS,
podemos afirmar que a Universalidade está
corretamente descrita na alternativa:
a) É o reconhecimento na prática dos serviços de
que: cada pessoa é um todo indivisível e
integrante de uma comunidade; as ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde
formam também um todo indivisível e não
podem ser compartimentalizadas; as unidades
prestadoras de serviços, em seus diversos graus
de complexidade, formam também um todo
indivisível configurando um sistema capaz de
prestar assistência integral.
b) É o asseguramento das ações e serviços de
todos os níveis de acordo com a complexidade
que cada caso requeira, more o cidadão onde
morar, sem privilégios e sem barreiras. Todo
cidadão é igual perante o SUS e será atendido
conforme suas necessidades até o limite do que
o sistema puder oferecer para todos.
c) É a garantia de atenção à saúde por parte do
sistema, a todo e qualquer cidadão. Dessa forma,
o individuo passa a ter direito de acesso a todos
os serviços públicos de saúde, assim como
àqueles contratados pelo poder público.
d) É a organização dos serviços em níveis de
complexidade tecnológica crescente, dispostos
em uma área geográfica delimitada e com a
definição da população a ser atendida. Isso
implica na capacidade dos serviços em oferecer a
uma determinada população todas as
modalidades de assistência, bem como o acesso
a todo tipo de tecnologia disponível,
possibilitando um ótimo grau de resolubilidade
(solução dos problemas).

É um instância colegiada do Sistema Único de
Saúde:
a) Secretaria de Vigilância em Saúde.
b) Secretaria de Assistência em Saúde.
c) Conferência de Saúde.
d) Fundo Municipal de Saúde.

Qual a opção abaixo que indica a forma de
financiamento do SUS:
a) Tripartite (União, Estados e Municípios).
b) Bipartite (União e Municípios).
c) Bipartite (Estados e Municípios).
d) Federal (União).

No nível municipal, o Sistema Único de Saúde
poderá organizar-se em:

No Art. 199 da Constituição Federal de 1988 fica
definido que a assistência à saúde é livre à
iniciativa privada. Com base no referido artigo,
assinale a alternativa INCORRETA:
a) É vedada a participação direta ou indireta de
empresas ou capitais estrangeiros na assistência
à saúde no País, salvos nos casos previstos em lei.
b) É vedada a destinação de recursos públicos
para auxílios ou subvenções às instituições
privadas mesmo quando sem fins lucrativos.
c) As instituições privadas poderão participar de
forma complementar do sistema único de saúde,
segundo diretrizes deste, mediante contrato de
direito público ou convênio, tendo preferência as
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos
que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e
substâncias humanas para fins de transplante,
pesquisa e tratamento, bem como a coleta,
processamento e transfusão de sangue e seus
derivados, sendo vedado todo tipo de
comercialização.

7.

A lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990,
Dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização
e o funcionamento dos serviços correspondentes
e dá outras providências. De acordo com o Art.
16 que trata das competências da direção
nacional do SUS é correto afirmar que dentre elas
está:

a) Executar todos os serviços de vigilância
sanitária.
b) Executar todos os serviços de vigilância
epidemiológica.
c) Formular, avaliar e apoiar políticas de
alimentação e nutrição.

d) Identificar estabelecimentos hospitalares de
referência e gerir sistemas públicos de alta
complexidade, de referência estadual e regional.
8.

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) é a instância
máxima de deliberação do Sistema Único de
Saúde – SUS – de caráter permanente e
deliberativo, tem como missão a deliberação,
fiscalização, acompanhamento e monitoramento
das políticas públicas de saúde. Sobre o Conselho
Nacional de Saúde é correto afirmar:
a) É uma instância colegiada, deliberativa e
temporária do SUS.
b) O conselho é composto por 50% de usuários
de sistema e 50% de prestadores de serviços e
gestores.
c) O presidente do conselho é eleito por
membros do Ministério de Saúde.
d) É competência do conselho, dentre outras,
aprovar o orçamento da saúde assim como,
acompanhar a sua execução orçamentária.

9.

A assertiva "A saúde é um direito de todos e
dever do Estado" exemplifica um princípio de:
a) Integralidade.
b) Equidade.
c) Descentralização.
d) Universalização.

10. Hierarquização do Sistema de Saúde significa
organização por:

a) Diferentes níveis de gestão.
b) Áreas geográficas distintas.
c) Níveis de complexidade tecnológica.
d) Programas específicos de atendimento por
patologia.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
11. Antes
da
esterilização,
todo
material
contaminado deve passar por alguns processos.
A sequência correta desses processos é:
a) enxágue, limpeza, secagem e embalagem.
b) descontaminação, limpeza, enxágue, secagem
e embalagem.
c) limpeza, descontaminação, enxágue, secagem
e embalagem.
d) descontaminação, enxágue, limpeza e
embalagem.

12. Analise as seguintes afirmativas sobre anatomia
e fisiologia dentária e assinale com V as
verdadeiras e com F as falsas:

( )A dentição decídua é composta por 20 dentes,
distribuídos nos agrupamentos incisivos, caninos
e molares.
( )Os molares decíduos e permanentes superiores
apresentam três raízes (duas vestibulares e uma
palatina) e os inferiores duas raízes (uma mesial
e uma distal).
( )Na dentição permanente registram-se os
dentes do quadrante superior direito com o
dígito 2, por ex. incisivo central superior direito:
dente 21, lateral:22.
( )Manchas brancas nas bordas incisivas e pontas
de cúspides distribuídas simetricamente, em
ambos os lados e em mais de um grupo de
dentes,são sinais de cárie.
a)(V) (F) (V) (F)
b)(F) (V) (F) (V)
c)(V) (V) (F) (F)
d)(F) (F) (V) (V)
13. Sobre o controle adequado e rotineiro da placa
bacteriana, importante medida de promoção de
saúde bucal, assinale a afirmativa CORRETA:
a) A técnica de escovação movimentos rotatórios
(Stillman Modificado) deve ser preconizada para
todos, independentemente de o método
utilizado pelo paciente estar sendo eficiente.
b) Instrumentos passa-fio e escovas interdentais
são indicados para portadores de próteses fixas e
pacientes
que
apresentam
espaços
interdentários amplos, respectivamente.
c) A quantidade de dentifrício colocada na escova
deve ser a mesma para adultos e crianças.
d) A associação, escova dental macia e dentifrício
fluoretado é suficiente para a completa higiene
bucal.
14. O quadro abaixo relaciona alguns dos materiais
odontológicos mais utilizados pelo cirurgiãodentista. MATERIAIS ODONTOLÓGICOS:
1. Alginato
2. Silicone de condensação
3. Resina composta
4. Amálgama

5. Verniz
6. Resina acrílica
7. Gesso especial
8. Cimento fosfato de zinco
9. Cimento de hidróxido de cálcio
10. Cimento de ionômero de vidro
Em relação aos materiais apresentados no
quadro acima, NÃO se pode afirmar que:
a) Os números 3, 4 e 10 representam materiais
restauradores.
b) O 1 e 2 são usados como materiais de
moldagem.
c) Os materiais 5, 6, 7 e 9 são forradores
cavitários e requerem espatulação em placa de
vidro.
d) O material 8 é um agente cimentante.
15. O pó e o líquido do cimento de ionômero de
vidro devem ser dispensados na placa de
manipulação momentos antes do início da
espatulação. Uma exposição prolongada, do
pó/líquido na placa, ao ar do consultório pode:
a) alterar a relação líquido/pó.
b) propiciar a contaminação do ambiente.
c) iniciar a formação de poliácidos.
d) fazer com que o cimento apresente aparência
opaca.
16. Ao realizar uma restauração de resina composta,
o CD solicita ao auxiliar a resina a ser utilizada.
Entretanto, a pasta não deve ser dispensada até
o momento exato de sua utilização, porque:
a) a resina composta pode incorporar bolhas de
ar.
b) a resina composta pode mudar de cor.
c) a exposição prolongada pode levar ao
aumento
da fluidez.
d) a exposição à luz ambiente pode iniciar o
processo de polimerização
17. As principais vias de infecção cruzada na
odontologia são:
a) inoculação acidental da pele com bordas ou
instrumentos cortantes.
b) inoculação direta na pele não protegida.
c) cortes e abrasão na pele desprotegida.
d) todas estão corretas.

18. Sobre
infecção
e
disseminação
de
microorganismos na odontologia. O reservatório
de infecção na odontologia compreende, marque
a resposta incorreta:
a) pacientes na fase infecciosa prodrômica.
b) os que têm infecção aberta.
c) o interior da autoclave.
d) portadores saudáveis de patógenos.
19. Sobre a IMUNIZAÇÃO dos profissionais de saúde,
sabe-se que todos os funcionários devem estar
com o calendário de vacinação atualizado com as
vacinas descritas na coluna esquerda. Faça a
relação da vacina à doença a qual ela confere
imunidade com as doenças relacionadas nas
opções abaixo, colocando ZERO (0) onde nao
houver correlação:
1-BCG
2-Tríplice viral
3-Dupla bacteriana
4-Hepatite tipo B.
5-Infuenza.
( )coqueluche e tétano
( )sifilis, meningiite e cólera
( )difteria e tétano
( )hepatite viral
( )hepatite bacteriana
( )resfriado comum
( )sarampo,caxumba e rubéola
( )tuberculose
( )gripe
A sequencia correta da numeração está descrita
em:
a)( )0-0-3-0-4-0-2-1-5
b)( )3-0-0-1-0-0-2-5-1
c)( )0-0-3-1-4-0-2-5-0

d)( )3-2-0-4-5-0-0-1-0
20. A maior concentração de microrganismos no
consultório Odontológico se encontra na boca do
paciente. Quanto maior a manipulação de
sangue, visível ou não, pelo profissional da
Saúde, maior é sua chance de contrair uma
doença infecciosa. Ao utilizarmos instrumentos
rotatórios, jatos de ar, ar/água/bicarbonato e
ultra-som, a contaminação gerada em até 1,5
metros de distância é muito grande, pelo
lançamento de saliva/sangue na forma de
partículas e aerossóis.
Devemos utilizar todas as barreiras de forma a
minimizar a propagação de patógenos.
Assinale a alternativa CORRETA com relação às
formas de contaminação:
IDiretas: Ocorre pelo contato direto
entre o portador e o hospedeiro, por exemplo:
doenças.
sexualmente transmissíveis, hepatites virais, HIV.
IIIndiretas: Quando o hospedeiro entra
em contato com uma superfície ou substância
contaminada, por exemplo: hepatite B, herpes
simples.
IIIÀ distância: Através do ar, o hospedeiro
entra em contato com os microrganismos, por
exemplo: tuberculose, influenza, sarampo e
varicela.
a)( ) I, II, III estão corretas.
b)( )Apenas II e III estão corretas.
c)( )Apenas I e III estão corretas.
d)( )Nenhuma está correta.

