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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 
na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 
aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 
Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE 
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 
permitido quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, 
réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 4.3.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 

 

9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 
respostas para o cartão-resposta. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 
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CONTEÚDO GERAL 
 

 
01 - O Sistema Único de Saúde (SUS) é orientado por um conjunto de princípios e diretrizes válidos para todo o território 

nacional e parte de uma concepção ampla do direito à saúde e do papel do Estado na garantia desse direito. Em relação 
ao tema, assinale a alternativa que explicita corretamente um princípio ou diretriz do SUS. 

 

a) Universalidade: possuem direito de utilizar o SUS somente aqueles que contribuem com a Previdência Social. 
►b) Integralidade: as ações e serviços do SUS devem constituir um conjunto articulado e contínuo. 
c) Igualdade: todos receberão o mesmo tipo de cuidado no âmbito do SUS. 
d) Participação da comunidade: é permitido à comunidade somente fiscalizar a execução dos princípios e diretrizes do SUS. 
e) Descentralização: cabe às gestões municipais e estaduais legislar sobre as políticas federais conforme suas 

especificidades. 
 

 
02 - No Brasil, antes do estabelecimento do SUS, a assistência médica estatal surgiu vinculada à Previdência Social. Com 

base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) O financiamento vinculado à Previdência Social permanece até hoje. 
b) Os Institutos de Aposentadorias e Pensões seguem o modelo de seguridade social inglês. 
c) A assistência médica estatal vinculada à Previdência Social no Brasil garantiu acesso a todos os brasileiros. 
►d) As primeiras formas de assistência médica estatal foram as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs). 
e) A assistência médica estatal vinculada à Previdência Social no Brasil foi responsável por uma assistência tanto individual 

quanto coletiva. 
 

 
03 - Durante a ditadura civil-militar ocorrida no Brasil, foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), como 

forma de configurar um sistema de atenção estatal à saúde caracterizado pela preponderância da lógica e do modelo 
previdenciário sobre o Ministério da Saúde, construído a partir da concentração de recursos na esfera da Previdência 
Social. Com base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 

 

a) Com a criação do INPS, os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) passaram a desfrutar de independência política 
e executiva. 

b) O INPS permitiu que cidadãos que não contribuíam para a Previdência Social obtivessem atenção à saúde de forma igual 
àqueles que contribuíam. 

►c) A partir da criação do INPS, passou a ser prioridade a contratação de serviços de terceiros e não a prestação de assistência 
médica por uma rede de serviços próprios. 

d) A cobertura destinada aos trabalhadores rurais existente nos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) deixou de 
existir com a criação do INPS. 

e) A forma de financiamento do INPS era voluntária, com o cidadão escolhendo participar ou não. 
 

 
04 - A ideia de acolhimento nos serviços de saúde já acumula farta experiência em diversos serviços de saúde do Sistema 

Único de Saúde (SUS), com acúmulos positivos e negativos. A respeito do assunto, é correto afirmar que o 
acolhimento: 

 

a) se constitui enquanto forma de triagem sob uma lógica biomédica, sem a necessidade de intervenção de toda a equipe de 
saúde. 

b) mantém o fluxo de entrada com agendamento de consultas para os médicos de todos os usuários que chegam ao serviço 
de saúde. 

c) procura garantir que todo usuário que chegue ao centro de saúde tenha o atendimento garantido. 
d) deve ser realizado pela própria comunidade no centro de saúde, para que se entendam enquanto sujeitos de sua própria 

saúde. 
►e) deve traduzir-se na abertura da unidade e na plasticidade do projeto de atenção prestado a determinado indivíduo ou 

coletivo. 
 

 
05 - Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990, iniciaram-se novos modos de gestão em saúde com o intuito 

de atender aos princípios e diretrizes estabelecidos para esse sistema de saúde que estava surgindo. Sobre 
descentralização, regionalização e participação social, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Uma das possíveis causas de enfraquecimento da participação social no SUS foi o surgimento de formas não classistas 
de organização, mas articuladas a questões de gênero, ambientais e étnicas. 

b) A principal função da participação social é o controle dos órgãos gestores por meio da fiscalização dos gastos públicos, o 
que tem sido dificultado pela falta de capacitação técnica dos conselheiros de saúde. 

c) Devido ao contexto econômico-político na época de surgimento do SUS, observa-se uma tendência à descentralização 
fiscal e legislativa do Estado, ao mesmo tempo em que diminuem as funções dos governos municipais no SUS, o que 
possibilita sua sustentabilidade política e financeira. 

d) Mesmo com uma fragilidade do Estado em promover desenvolvimento e um enfoque regional, para garantir a 
descentralização da gestão do SUS, foram criadas diversas estratégias e instrumentos capazes de relacionar as 
necessidades de saúde às dinâmicas territoriais específicas. 

e) A regionalização ganha relevo na política nacional de saúde junto com a criação do SUS em 1990 e busca garantir 
autonomia de ações e serviços no espaço regional. 
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06 - A humanidade tem se preocupado com o processo saúde-doença e com formas de prevenção de doenças e de 
promoção da saúde desde tempos longínquos, sendo que a forma como se entende esse processo e, 
consequentemente, a forma como se intervém sobre ele têm mudado ao longo do tempo, de acordo com as mudanças 
sociais que ocorreram na história. Sobre promoção da saúde e prevenção de doenças, assinale a alternativa correta. 

 

a) O moderno conceito de promoção da saúde é uma reinterpretação do modelo de promoção da saúde de Leavell e Clark. 
b) De acordo com o modelo de Leavell e Clark, a promoção da saúde deve realizar ações de práticas educativas para 

mudança de comportamentos (alimentares, atividades físicas e outras). 
►c) Segundo o modelo da história natural das doenças, a promoção da saúde é um dos níveis da prevenção das doenças. 
d) Segundo a Carta de Ottawa, a promoção da saúde tem como objetivo reduzir fatores de risco relacionados aos agentes 

patogênicos e ao ambiente. 
e) As ações de promoção da saúde, segundo a Carta de Ottawa, devem se pautar por uma concepção holística e pautada 

na unicausalidade do processo saúde-doença. 
 

 
07 - A Estratégia Saúde da Família (ESF) surge como uma política nacional de saúde em um contexto rico de influências 

institucionais determinantes para que sua incorporação seja prioritária para o Estado brasileiro. Sobre a ESF, assinale 
a alternativa correta. 

 

a) Devido às necessidades candentes da população brasileira, a implantação da ESF acontece de forma rápida e replicando 
modelos internacionais de atenção à saúde. 

►b) A ESF foi implantada para organizar a atenção primária no Sistema Único de Saúde (SUS), assim como estruturar esse 
sistema público de saúde, através de um redirecionamento das prioridades de ação em saúde. 

c) Para garantir a expansão da ESF, foi criado o Piso de Atenção Básica (PAB), que permitiu a centralização financeira do 
sistema de saúde, com transferências regulares de recursos do âmbito federal para o estadual. 

d) Um dos problemas enfrentados com a implantação da ESF é que cada comunidade específica tem acarretado a criação 
de distintas ESF, diminuindo as possibilidades de planejamento e controle da Atenção Primária à Saúde (APS). 

e) O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) reúne profissionais das mais variadas categorias da saúde e se constitui 
enquanto primeira fase do processo de substituição do modelo médico centrado para o de equipe multiprofissional. 

 

 
08 - A partir do século XVIII, com a consolidação dos Estados, iniciou-se um processo de intervenção sobre a saúde-doença 

das populações como política de proteção contra riscos sociais e ambientais, muito mais do que como política de 
assistência, ou seja, a partir de uma compreensão da determinação social da saúde. Sobre os determinantes sociais 
na saúde, na doença e na intervenção, assinale a alternativa correta. 

 

a) O modelo do campo da saúde considera a influência de conjuntos de fatores de riscos: o patrimônio biológico; as condições 
sociais, econômicas e ambientais; e o comportamento em relação aos riscos. 

b) Uma das tendências do modelo de promoção da saúde é a ênfase nas mudanças comportamentais, na esfera dos 
indivíduos e nas regulações sociais orientadas a livrar as coletividades de riscos assumidos por indivíduos, com medidas 
educativas e legislativas, mostrando-se suficientes para enfrentar com efetividade alguns desses grandes problemas. 

c) Apesar de a promoção da saúde considerar como foco da ação sanitária os determinantes gerais sobre a saúde, ainda dá 
grande ênfase na resolução do cuidado conforme a história natural da doença, evidenciando a importância em garantir um 
cuidado tanto no período de pré-patogênese quanto no período de patogênese. 

►d) Um dos principais desafios dos modelos explicativos sobre a situação de saúde de uma população é o estabelecimento 
de uma hierarquia de determinações entre os fatores mais globais de natureza social, econômica e política e as mediações 
pelas quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas. 

e) O complexo de mediações dos determinantes sociais na saúde é o que permite entender a correlação constante entre os 
macroindicadores da riqueza de uma sociedade (como o Produto Interno Bruto) e os indicadores de saúde. 

 

 
09 - A Atenção Primária à Saúde (APS), como modelo de organização para sistemas de saúde, surgiu em 1978, em uma 

conferência realizada em Alma-Ata. Entretanto, diversas interpretações sobre o que seria uma APS surgiram desde 
então. Sobre o assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A Atenção Primária à Saúde Seletiva orienta-se a um número limitado de serviços de alto impacto para enfrentar 
alguns dos desafios de saúde mais prevalentes dos países em desenvolvimento. 

2. A Atenção Primária se refere, em geral, à porta de entrada do sistema de saúde e ao local para atenção contínua 
da saúde da maioria da população. 

3. A Atenção Primária à Saúde Ampliada é um primeiro nível amplo e integrado, que inclui elementos como 
participação comunitária e coordenação intersetorial e descansa em uma variedade de trabalhadores da saúde e 
praticantes das medicinas tradicionais. 

4. A Atenção Primária à Saúde e Direitos Humanos concebe a saúde como um direito humano e prioriza a 
necessidade de responder aos seus determinantes sociais e políticos mais amplos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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10 - A avaliação em saúde é considerada uma área muito jovem, com diferentes definições e classificações, mas que 
possuem questões-chave em comum e que são a base dessa área. Com base na literatura, é correto afirmar que a 
avaliação em saúde: 

 

►a) é considerada uma atividade de pesquisa. 
b) está preocupada com a criação de valores. 
c) reconhece apenas um ponto de vista no julgamento de valores. 
d) pode se abster da preocupação com a sua finalidade. 
e) é descritiva e não contribui para a tomada de decisões. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
11 - Considere as seguintes atribuições: 
 

1. Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social. 
2. Acompanhar e avaliar sistematicamente as ações implementadas, visando à readequação do processo de 

trabalho. 
3. Praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos sociais. 
4. Realizar trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações. 

 

São atribuições comuns a todos profissionais de saúde que atuam na Atenção Básica: 
 

a) 4 apenas. 
b) 1 e 2 apenas. 
c) 2 e 3 apenas. 
d) 1, 3 e 4 apenas. 
►e) 1, 2, 3 e 4. 

 

 
12 - De acordo com Projeto SB Brasil 2010 sobre traumatismo dentário, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A prevalência de traumatismo dentário nos incisivos aos 12 anos foi de 50,5%. 
2. As lesões mais prevalentes de fraturas de esmalte foram aproximadamente de 16,5%. 
3. As lesões mais prevalentes de fraturas de esmalte e dentina foram aproximadamente de 4%. 
4. A prevalência de traumatismo dentário nos caninos superiores aos 12 anos foi de 20,5%. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

 
13 - O câncer de boca é uma denominação que inclui os cânceres de lábio e de cavidade bucal (mucosa bucal, gengivas, 

palato duro, língua e assoalho da boca) e está entre as principais causas de óbito por neoplasias. Com relação ao 
assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) É causa importante de morbimortalidade, uma vez que mais de 50% dos casos são diagnosticados em estágios 
avançados da doença. 

(   ) Tende a acometer o sexo feminino de forma mais intensa, e 70% dos casos são diagnosticados em indivíduos 
com idade superior a 40 anos. 

(   ) Localiza-se, preferencialmente, no assoalho da boca e no palato duro, e o tipo histológico mais frequente é o 
carcinoma de células escamosas (carcinoma epidermoide). 

(   ) É uma doença que pode ser prevenida de forma simples, desde que seja dada ênfase à promoção à saúde, ao 
aumento do acesso aos serviços de saúde e ao diagnóstico precoce. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
b) F – V – F – V. 
c) F – V – V – F. 
d) V – V – V – F. 
►e) V – F – F – V. 
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14 - Resultados de últimos levantamentos epidemiológicos nacionais em saúde bucal indicam que a perda precoce de 
elementos dentais é grave e o edentulismo constitui-se, no Brasil, num persistente problema de saúde pública. Com 
relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) O edentulismo apresenta como principais fatores de risco: baixa renda, baixa escolaridade e falta de acesso a 
tratamentos odontológicos especializados. 

(   ) Em 2010, entre os adolescentes (de 15 a 19 anos), 10,3% necessitaram de próteses parciais em um maxilar e 3,4% 
nos dois maxilares. 

(   ) Em 2010, para os adultos, a necessidade de algum tipo de prótese ocorreu em 90,8% dos casos, sendo que maioria 
(41,3%) foi relativa a prótese parcial em um maxilar. 

(   ) Em idosos de 65 a 74 anos, 22,9% necessitaram de prótese total em pelo menos um maxilar e 15,4% de prótese 
total dupla (nos dois maxilares). 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
►b) F – V – F – V. 

c) F – V – V – V. 
d) F – V – V – F. 
e) V – F – F – V. 

 

 
15 - As condições oclusais foram avaliadas no levantamento epidemiológico Projeto SB Brasil 2010 nas seguintes 

faixas etárias: 
 

a) crianças de 3 a 12 anos e de 15 a 19 anos. 
►b) crianças de 5 a 12 anos e de 15 a 19 anos. 
c) crianças de 7 a 12 anos e de 15 a 30 anos. 
d) adultos de 35 a 44 anos e acima de 65 anos. 
e) adultos de 30 a 44 anos e 65 a 74 anos. 

 

 
16 - Sobre a técnica do tratamento restaurador atraumático (ART), é INCORRETO afirmar: 
 

a) Baseia-se na remoção de tecido cariado por meio de instrumentos cortantes manuais e preenchimento das cavidades com 
ionômero de vidro. 

b) Tem por objetivo a remoção da dentina infectada, evitando remover a dentina afetada passível de reorganização. 
c) É um programa de baixo custo, que faz uso de instrumentos manuais baratos e de fácil manejo. 
►d) A liberação do fluoreto do cimento de ionômero de vidro (CIV) pode prevenir o aparecimento de lesões primárias. 
e) O ART pode auxiliar em programas de promoção e educação para saúde bucal. 

 

 
17 - O genograma é uma ferramenta indicada para avaliar os riscos familiares e para explicar os fatores que contribuem 

para o desequilíbrio do processo saúde-doença na família. São áreas de utilização do genograma, EXCETO: 
 

a) avaliação de risco da família. 
►b) planejamento do tratamento de doenças da família. 
c) planejamento de medidas de prevenção de doenças da família. 
d) investigação de problemas nos pacientes com queixas ou múltiplas queixas. 
e) avaliação de membros familiares problemáticos. 

 
 
18 - Noventa por cento das situações de hemorragias bucais estão ligadas a procedimentos cirúrgicos, com predomínio 

das hemorragias pós-extrações. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 
afirmativas: 

 

(   ) As hemorragias que surgem nas primeiras horas após os procedimentos são denominadas primárias. As 
secundárias são aquelas que ocorrem, em geral, após as 24 horas seguintes à extração. 

(   ) Em todos os casos, deve-se deter o sangramento o mais rápido possível, realizando lavagem e curetagem do 
alvéolo, curativo hemostático, sutura e compressão local. 

(   ) Devem ser reforçadas as instruções pós-operatórias, como redução de atividade e esforços físicos, alimentação 
pastosa fria ou gelada durante 24 horas, evitando-se bochechos e fumo nas primeiras 24 horas após a intervenção. 

(   ) Em geral, o tratamento de uma hemorragia local se resume a três procedimentos: revisão, sutura e compressão. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) F – V – V – V. 

b) F – F – V – F. 
c) V – F – F – V. 
d) V – V – F – F. 
e) V – V – V – V. 
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19 - Considere os seguintes aspectos: 
 

1. Estimativa de cobertura populacional de equipe de Saúde Bucal na Atenção Básica. 
2. Percentual de pacientes livres de cárie. 
3. Taxa de incidência de alterações da mucosa bucal.  
4. Percentual de exodontia realizada em relação aos procedimentos clínicos. 

 

Para o planejamento e a organização do processo de trabalho da equipe de saúde bucal, sugere-se que o coordenador 
municipal de saúde bucal faça um monitoramento que contemple: 

 

a) 1 e 3 apenas. 
b) 2 e 4 apenas. 
c) 2 e 3 apenas. 
d) 1, 2 e 4 apenas. 
►e) 1, 3 e 4 apenas. 

 
20 - A saúde bucal da gestante está relacionada à sua saúde geral e também à saúde geral e bucal do bebê. A respeito do 

assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A gestação é um estado fisiológico da mulher que acarreta alterações orgânicas, com destaque para as alterações 
hormonais (endorfina e dopamina), com consequente queda do pH da saliva. 

2. A acidificação do meio bucal, o aumento na frequência do consumo de alimentos ricos em carboidratos e o 
controle inadequado do biofilme bacteriano podem levar ao aparecimento da lesão cariosa. 

3. A concentração de hormônios sexuais, associada ao aumento da vascularização gengival na gestação, pode levar 
ao surgimento de inflamação gengival intensa, fenômeno conhecido como gengivite gravídica. 

4. No início da gestação, a hipersecreção das glândulas salivares, que cessa por volta do terceiro mês, pode 
provocar náuseas e vômitos, fatores provavelmente responsáveis pelo descuido com a higiene bucal. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

 
21 - Rede de Atenção à Saúde Bucal é um conjunto de: 
 

a) procedimentos ofertados nos cuidados primários à saúde bucal. 
b) procedimentos ofertados na atenção primária, nas Unidades Básicas de Saúde e na atenção secundária nos Centros de 

Especialidades Odontológicas. 
c) procedimentos ofertados na atenção secundária, nos Centros de Especialidades Odontológicas e na atenção terciária, em 

Unidades Hospitalares. 
d) procedimentos que envolvem a reabilitação integral do paciente. 
►e) ações que envolvem o controle das doenças bucais, por meio da promoção da saúde, prevenção em saúde, limitação dos 

danos causados pelas doenças e reabilitação integral do paciente. 
 

 
22 - Os enxaguatórios (colutórios) bucais têm sido utilizados no controle químico do biofilme dental como substitutos ou 

adjuntos aos procedimentos mecânicos. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
seguintes afirmativas: 

 

(   ) Para se obter ação antimicrobiana, o agente enxaguatório deve modificar a formação da matriz intercelular do 
biofilme, inibindo a bioquímica bacteriana e a ecologia do biofilme, para desenvolvimento de uma flora menos 
patogênica. 

(   ) Os compostos ativos mais utilizados são o digluconato de clorexidina, o cloreto de cetilpiridíneo, o triclosan, os 
óleos essenciais (eucaliptol, mentol e salicilato de metila) e associações com gantrez ou zinco. 

(   ) A ação antimicrobiana do enxaguatório contendo digluconato de clorexidina pode ser inativada pelo lauril sulfato 
de sódio, detergente usado em dentifrícios. 

(   ) O uso de enxaguatórios contendo álcool em sua formulação pode ocasionar alguns efeitos adversos, como 
sensação de queimação, hiperqueratinização e descamação da mucosa bucal. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
b) V – F – F – V. 
c) F – V – F – F. 
►d) F – V – V – V. 
e) V – F – V – V. 
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23 - Segundo Brasil (2006), diabetes mellitus é uma das doenças sistêmicas que são prioridades na organização da atenção 
em saúde bucal para adultos. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Pacientes diabéticos não controlados frequentemente apresentam xerostomia, sensibilidade dolorosa na língua e 
distúrbios de gustação. 

2. No paciente diabético, é comum a modificação da flora bucal, com tendência à candidíase oral, à leucoplasia 
pilosa e ao sarcoma de Kaposi. 

3. A doença cárie dentária encontra-se presente em cerca de 75% dos pacientes diabéticos. 
4. Deve-se priorizar o tratamento odontológico no paciente diabético, pois as infecções agudas e condições 

inflamatórias podem aumentar a taxa de glicose. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras 

 

 
24 - São objetivos da inclusão das ações de saúde bucal na Estratégia Saúde da Família (ESF), EXCETO: 
 

►a) avaliar as condições de saúde bucal da população brasileira. 

b) orientar as práticas de atenção à saúde bucal por meio da estratégia de organização da Atenção Básica. 
c) assegurar o acesso progressivo de todas as famílias residentes nas áreas cobertas pelas equipes de saúde da família às 

ações de promoção, de prevenção e de assistência em saúde bucal. 
d) capacitar, formar e educar permanentemente os profissionais de saúde bucal para o ESF, por intermédio da articulação 

entre as instituições de ensino superior e as de serviço do SUS. 
e) avaliar os padrões de qualidade e o impacto das ações de saúde bucal desenvolvidas, de acordo com os princípios da 

ESF. 
 

 
25 - A rotina de trabalho das Equipes Saúde da Família inclui processos de conhecimento do território e da população, bem 

como da dinâmica familiar e social, que se constituem em subsídios valiosos ao planejamento, ao acompanhamento 
de ações e à avaliação. A respeito do assunto, considere os seguintes processos: 

 

1. Acompanhamento bimensal das famílias, a partir de visitas domiciliares realizadas pelos agentes comunitários de 
saúde e equipe (quando necessário), bem como análise de informações e indicadores de saúde da área de 
abrangência. 

2. Cadastro das famílias e a atualização anual das informações. 
3. Identificação de pessoas e famílias em situação de risco e vulnerabilidade. 
4. Realização e atualização de mapeamento da área de abrangência com identificação das áreas de risco e 

vulnerabilidade. 
 

São processos de conhecimento do território e da população, bem como da dinâmica familiar e social: 
 

a) 1 e 3 apenas. 
b) 2 e 3 apenas. 
►c) 3 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 

 
26 - Considere as seguintes linhas de ação: 
 

1. Viabilização da adição de flúor nas estações de tratamento de água de abastecimento público. 
2. Reorganização da atenção básica em saúde bucal (especialmente com a implantação de Centros de 

Especialidades Odontológicas (CEO) e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias. 
3. Ampliação e qualificação da atenção especializada, principalmente com a implantação das equipes de Saúde 

Bucal (ESB) na Estratégia Saúde da Família (ESF). 
4. Ampliação e qualificação da atenção terciária (rede hospitalar para atendimento às áreas de traumatologia). 

 

É/São linha(s) de ação da Política Nacional de Saúde Bucal – Programa Brasil Sorridente: 
 

►a) 1 apenas. 
b) 1 e 4 apenas. 
c) 2 e 3 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 
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27 - Paciente com 35 anos de idade compareceu a um consultório odontológico com queixa de dor intolerável, pulsátil, 
constante e difusa na região de molares superiores, lado direito. A paciente mostrou-se debilitada e relatou estar 
“gripada”, com febre alta nos últimos dois dias, dores no corpo e “atrás dos olhos”, apresentando um quadro sistêmico 
compatível com dengue. Após o exame clínico, o diagnóstico definido foi de pulpite irreversível no dente 17, sendo 
realizado o tratamento endodôntico. Sob essa ótica, para conforto e controle da dor pós-operatória, o fármaco de 
eleição é: 

 

a) nimesulida. 
b) ibuprofeno. 
c) diclofenaco. 
►d) dipirona. 

e) ácido acetilsalicílico. 
 
28 - A avaliação de saúde bucal permite a identificação das necessidades de saúde bucal dos escolares, possibilitando o 

planejamento das ações a serem desenvolvidas. Em uma Unidade Saúde da Família, a equipe de saúde bucal 
identificou, em um grupo de escolares, alta prevalência de traumatismos dentários. Com relação a ações de 
planejamento para um serviço de atendimento de traumatismo dentário, em uma abordagem coletiva, considere as 
seguintes afirmativas: 

 

1. O atendimento de urgência deve ocorrer na unidade básica de saúde, e depois encaminhar ao CEO ou hospital, 
de acordo com a gravidade e extensão do trauma e as condições físicas do usuário. 

2. As equipes de saúde bucal devem investigar os casos de traumatismos dentários diagnosticados na sua área de 
abrangência e identificar fatores sociais, ambientais, culturais e individuais que determinam sua ocorrência. 

3. As equipes de saúde bucal devem propor ações intersetoriais e de educação em saúde que visem assegurar 
medidas de proteção e prevenção de acidentes e comportamentos seguros. 

4. Os profissionais de saúde bucal devem integrar-se ao restante da equipe de saúde na abordagem de fatores de 
risco comuns do traumatismo dentário e de outras lesões traumáticas. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
29 - No Brasil, foram realizados três grandes estudos epidemiológicos de saúde bucal nos anos de 1986, 2003 e 2010. Com 

relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O 1º Levantamento Epidemiológico Nacional em Saúde Bucal ocorreu em 1986 e mostrou que o índice CPOD, na 
idade de 12 anos, foi de 2,8. 

(   ) O levantamento epidemiológico SB Brasil 2003 indicou que o percentual de edêntulos foi o principal problema na 
faixa etária de 65 a 74 anos. 

(   ) O levantamento epidemiológico SB Brasil 2010 mostrou que CPOD na população idosa praticamente não se 
alterou em sete anos, de 27,8 em 2003 para 27,1 em 2010. 

(   ) A análise dos dados do SB Brasil 2003 e SB Brasil 2010 mostrou que as perdas dentárias são mais frequentes na 
arcada inferior. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
b) V – F – F – V. 
►c) F – V – V – F. 
d) F – V – V – V. 
e) V – V – F – V. 

 
 

30 - Fluorapatita (FA) é um mineral menos solúvel do que a hidroxiapatita (HA). Sendo menos solúvel, a FA tende a se 
precipitar mais facilmente do que a HA em meio contendo cálcio e fosfato inorgânico, minerais esses presentes na 
saliva e biofilme dental. Assim, havendo FA presente na cavidade bucal, toda perda mineral ocorrendo sob o biofilme 
dental cariogênico tenderá a ser parcialmente revertida, pela precipitação no dente do mineral menos solúvel, a FA. 
Com isso, a perda mineral líquida é reduzida, uma vez que parte dos minerais perdidos é reposta novamente na 
estrutura dental. Assim, é correta a indicação de que o flúor protege contra a cárie dentária, principalmente, 
quando___________________________: 
 

Assinale a alternativa que completa o texto acima. 
 

►a) presente no meio líquido bucal, ficando assim disponível para atuar no processo de remineralização quando o pH fica 
aquém do nível crítico. 

b) é ingerido durante o período de formação do órgão dental, especialmente durante a amelogênese, produzindo esmalte 
rico em FA, menos solúvel ao ataque ácido bacteriano. 

c) está presente no meio bucal, atuando sobre o metabolismo bacteriano, especialmente do Streptococcus muttans, por meio 
da inibição da enolase e interferência no ciclo glicolítico. 

d) é ingerido na gestação e primeira infância, através da água de abastecimento ou de suplementos medicamentosos ricos 
em flúor, atuando, dessa maneira, no processo de formação dos dentes decíduos e permanentes. 

e) está presente no citoplasma bacteriano, atuando sobre o processo de produção e excreção de ácido lático pelos 
microrganismos da placa.  
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31 - De acordo com a linha guia de saúde bucal do Estado do Paraná, a Rede de Atenção à Saúde Bucal é balizada pela 

estratificação de risco. Nessa estratificação, o profissional deve levar em consideração os fatores determinantes de 
risco: biológicos, odontológicos, comportamentais, culturais e socioeconômicos. A respeito do assunto, considere as 
seguintes afirmativas: 

 

1. A somatória dos escores dos critérios socioeconômicos e culturais, biológicos e odontológicos define a 
estratificação de risco do paciente. 

2. São considerados critérios socioeconômicos e culturais: desemprego do usuário ou responsável pela família; 
usuário, mãe ou cuidador analfabeto; usuário sem acesso à água fluoretada; usuário que não tem o hábito de 
escovar os dentes diariamente; e usuário que come doce ou toma refrigerante diariamente. 

3. São considerados critérios odontológicos: usuário com dor de dente nos últimos 6 meses; usuário com lesão 
ativa de cárie; usuário com mancha branca ativa; usuário com ferida na boca há mais de 15 dias; usuário com 
algum dente permanente mole; usuário com sangramento na boca; e usuário precisando de prótese total. 

4. São considerados critérios biológicos: pessoa com deficiência intelectual; paciente acamado; e condições 
crônicas: diabetes, hipertensão e usuário de álcool, tabaco ou outras drogas. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
32 - Quanto ao diagnóstico da doença cárie dentária, assinale a alternativa correta. 
 

a) A lesão inicial de cárie coronária manifesta-se clinicamente com uma coloração esbranquiçada e uma superfície lisa e 
brilhante. 

►b) O controle e a paralisação das lesões de cárie se faz possível em qualquer estágio clínico, desde lesões ativas subclínicas 
até lesões cavitadas em dentina. 

c) O exame radiográfico constitui o melhor método para detecção de lesões cariosas incipientes em esmalte. 
d) A utilização de sonda exploradora nº 5 constitui-se em excelente exame complementar quando se trata de diagnóstico de 

lesões cariosas em superfícies oclusais. 
e) Por reproduzirem adequadamente forma e função, as restaurações de resina composta são consideradas o tratamento 

mais eficaz no combate da doença cárie dentária. 
 
33 - Paciente com 4 anos apresenta biofilme espesso e gengivite generalizada. O biofilme é visível e pegajoso. Existem 

lesões brancas ativas e cáries cavitadas ativas em vários elementos dentais. A mãe relata que a criança não apresenta 
outros problemas de saúde e não consome qualquer medicamento de uso contínuo. Para estabilizar o ataque de cárie 
nesse paciente, por não ser efetivo ou ser contraindicado, NÃO deve haver uso de: 

 

►a) bochecho diário com fluoreto de sódio 0,05%. 
b) visita regular ao consultório para profilaxia, aplicações tópicas de flúor fosfato acidulado de gel 1,23% e instruções 

dietéticas e de higiene bucal. 
c) instrução aos pais ou cuidadores para controle dos fatores etiológicos. 
d) redução da frequência de consumo de carboidratos cariogênicos. 
e) aplicação de fluoreto de sódio 0,05% pelos pais, uma vez ao dia. 

 
34 - A cárie dentária é uma doença multifatorial, e quanto maior o número de fatores negativos, pior o prognóstico da 

doença. Na abordagem da doença cárie, é importante considerar que: 
 

a) a cárie dentária é uma doença aguda, de pequena duração e progressão rápida para a maioria dos indivíduos de uma 
população. 

b) a utilização de medidas eficazes de controle faz com que se estabeleça um equilíbrio no processo de desmineralização 
que não impede a progressão da doença. 

►c) na seleção de medidas eficazes de controle, é relevante estimar a viabilidade econômica e a possibilidade de 
implementação, de acordo com a prevalência da doença na população. 

d) por ser uma doença crônica, pode-se afirmar que a cárie dentária não estaciona em qualquer estágio de desenvolvimento, 
devido às lesões ativas subclínicas. 

e) entre as medidas eficazes está a velocidade de controle da progressão da doença, após o desenvolvimento de lesões 
ativas com cavidades. 

 
35 - No Processo de Trabalho em Saúde Bucal contido na Política Nacional de Saúde Bucal NÃO estão contemplados: 
 

a) interdisciplinaridade e Multiprofissionalismo. 
b) ampliação e qualificação da assistência. 
c) integralidade da atenção. 
►d) internacionalização. 
e) intersetorialidade. 
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36 - Considere os seguintes princípios: 
 

1. Gestão Participativa: definir democraticamente a política de saúde bucal, assegurando a participação das 
representações de usuários, trabalhadores e prestadores, em todas as esferas de governo. 

2. Acesso: buscar o acesso universal para a assistência e dar atenção a toda demanda expressa ou reprimida, 
desenvolvendo ações coletivas a partir de situações individuais e vice-versa. Deve ser dada prioridade aos casos 
de dor, infecção e sofrimento. 

3. Acolhimento: desenvolver ações para o usuário considerando-o em sua integralidade biopsicossocial. 
Acolhimento pressupõe que o serviço de saúde seja organizado de forma usuário-centrada, garantido por uma 
equipe multiprofissional, nos atos de receber, escutar, orientar, atender, encaminhar e acompanhar. 

 

Segundo a Política Nacional de Saúde Bucal, o desenvolvimento de ações na perspectiva do “cuidado em saúde bucal” 
tem por princípio(s): 

 

a) 1 apenas. 
b) 2 apenas. 
c) 1 e 3 apenas. 
d) 2 e 3 apenas. 
►e) 1, 2 e 3. 

 
37 - O Ministério da Saúde define “modelo assistencial” como sendo, de maneira geral, o modo como são produzidas as 

ações de saúde e a maneira como os serviços de saúde e o Estado se organizam para produzi-las e distribuí-las. Com 
relação a esse assunto identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A assistência odontológica até os anos 50 era prestada, principalmente, nos centros urbanos em prática privada, 
seguindo de forma bastante similar os padrões assistenciais da medicina, e reproduzia, integralmente, um modelo 
educacional cientificista ou flexneriano, na medida em que privilegiava o individualismo, tendo o indivíduo como 
objeto de prática e responsável pela saúde. 

(   ) O Sistema Incremental se mostrou altamente eficaz à medida que adotou o enfoque epidemiológico dos 
programas, aumentando assim o acesso da população à assistência odontológica. 

(   ) Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1988, os modelos assistenciais de abrangência municipal 
passaram a ter uma expressiva importância, com o início da implantação da municipalização das ações de saúde. 

(   ) Os recursos preventivos do Sistema Incremental restringiam-se à fluoretação da água de abastecimento ou, 
quando esse recurso não estava disponível para a população, à recomendação de aplicações tópicas de fluoreto 
de sódio a 2% nas crianças com idades de 7, 10 e 13 anos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
b) F – V – F – V. 
►c) V – F – V – V. 
d) V – V – F – F. 
e) F – V – V – V. 

 
38 - A aplicação tópica de flúor (ATF) visa à prevenção e controle da cárie, por meio da utilização de produtos fluorados 

(soluções para bochechos, gel-fluoretado e verniz fluoretado) em ações coletivas. Para instituir a ATF, a Política 
Nacional de Saúde Bucal recomenda levar em consideração a situação epidemiológica (risco) de diferentes grupos 
populacionais do local onde a ação será realizada. Levando em consideração as recomendações constantes na Política 
Nacional de Saúde Bucal, considere as seguintes situações: 

 

1. Exposição à água de abastecimento contendo naturalmente baixos teores de flúor (até 1,2 ppm F). 
2. Exposição a flúor na água há menos de 5 anos. 
3. CPOD maior que 1 aos 12 anos de idade. 
4. Menos de 30% dos indivíduos do grupo livres de cárie aos 12 anos de idade. 

 

São situações nas quais a ATF com abrangência universal é recomendada: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 1 e 3 apenas. 
►c) 2 e 4 apenas. 
d) 1, 3 e 4 apenas. 
e) 2, 3 e 4 apenas. 

 
39 - Sobre a vigilância da qualidade da água para o consumo humano e sua importância na saúde bucal, assinale a 

alternativa correta. 
 

►a) Como princípio, deve-se adotar a regra de que nenhuma água de abastecimento público deve ser fornecida aos 
consumidores sem que se conheça o seu teor de flúor. 

b) Quando se faz vigilância da água com base nos dados fornecidos aos órgãos de saúde pelas empresas de tratamento da 
água, diz-se que se trata de heterocontrole. 

c) Quando o próprio órgão de vigilância se encarrega da coleta e análise dos dados da fluoretação, trata-se do controle 
operacional. 

d) A efetividade da fluoretação da água depende da descontinuidade da sua execução e da manutenção do teor adequado 
de flúor acima de 1,5 ppm F. 

e) A fluoretação das águas de abastecimento apresenta maior risco do que benefícios para a saúde humana. 
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40 - No âmbito da vigilância da saúde, a prática odontológica abrange uma série de ações que incidem não somente na 

saúde dos indivíduos e da coletividade, mas também no meio ambiente. Sobre as ações do cirurgião-dentista na equipe 
de vigilância em saúde, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Na atenção especializada, as ações se dirigem para a educação em saúde, normatização e vigilância de serviços 
odontológicos. 

2. Em nível central, ações de controle e monitoramento da qualidade da água de abastecimento público devem ser 
realizadas. 

3. O sistema de vigilância de resíduos tóxicos deve incluir desde a orientação profissional quanto aos cuidados com 
os resíduos até o encaminhamento à reciclagem, envolvendo ações relacionadas à manipulação, segregação, 
armazenamento, estocagem, transporte e destinação final. 

4. Inquéritos epidemiológicos periódicos devem fazer parte do elenco de atividades da vigilância epidemiológica. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
41 - Sobre as redes de atenção à saúde, seus pontos de atenção e linhas de cuidado em saúde bucal, assinale a alternativa 

correta. 
 

a) Os sistemas de serviços de saúde bucal devem priorizar os problemas agudos em vez dos problemas crônicos. 
b) Os pacientes crônicos precisam de mais intervenções biomédicas em consultas individuais, o que demandará na 

organização da rede de maior atendimento a demanda espontânea para enfrentamento das necessidades desses 
pacientes. 

c) Um sistema hierárquico, do tipo piramidal, formatado segundo as densidades de cada nível de atenção (primária, 
secundária e terciária) tem sido a escolha para representar a organização das redes de atenção à saúde. 

►d) Todos os componentes das redes de atenção à saúde são igualmente importantes para que cumpram seus objetivos, 
diferenciando-se apenas pelas respectivas densidades tecnológicas que os caracterizam. 

e) As redes temáticas, como da saúde bucal, devem ser criadas com base na concepção de programas verticais já existentes 
nos territórios. 

 
42 - Na organização das redes temáticas de saúde bucal, segundo Moysés (2013), alguns princípios devem ser 

perseguidos. Com relação ao assunto, considere os seguintes princípios: 
 

1. Reconhecimento da importância universal de investimentos em promoção da saúde e prevenção de 
doenças/agravos bucais. 

2. Necessidade de basear os esforços empreendidos no melhor conhecimento da experiência clínica individual. 
3. Responsabilidade da saúde coletiva com determinantes sociais de saúde e em relação à população em risco social 

e biológico, o que exige sensibilidade social e permanente vigilância epidemiológica, com abordagens na busca 
da equidade e justiça social. 

4. Necessidade de abordagens de base populacional. 
 

Na organização das redes temáticas de saúde bucal, são princípios que devem ser perseguidos: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 2 e 4 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 3 apenas. 
►e) 1, 3 e 4 apenas. 

 
43 - Considere os seguintes objetivos: 
 

1. Melhorar o acesso aos diversos pontos de atenção, em especial na Atenção Primária à Saúde (APS), nos Centros 
de Especialidades Odontológicas e na Atenção Terciária. 

2. Melhorar a qualidade e resolubilidade em saúde bucal nos diversos pontos de atenção da rede. 
3. Disponibilizar exames de apoio e diagnóstico para doenças bucais. 
4. Fomentar ações de promoção da saúde, prevenção de agravos em saúde bucal e reabilitação integral do paciente, 

por meio de ações pontuais e individuais. 
 

São objetivos de processo constante no mapa estratégico da Rede de Atenção à Saúde Bucal no Paraná: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 1 e 4 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
►d) 1, 2 e 3 apenas. 
e) 2, 3 e 4 apenas. 
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44 - Sobre os interesses dos diferentes atores na avaliação da atenção primária em saúde bucal, identifique como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Os gestores terão preocupação com questões de viabilidade e legitimidade dos serviços e ações de saúde bucal, 
como cobertura, custos, satisfação da população, alcance de metas pactuadas e relação entre oferta e demanda. 

(   ) O cirurgião-dentista da Estratégia Saúde da Família estará preocupado com condições de trabalho, cumprimento 
da agenda, capacidade técnica e operacional para realização das ações e condições de saúde da população, entre 
outras questões ligadas diretamente à execução das ações. 

(   ) O coordenador de saúde bucal estará preocupado com questões técnicas relativas aos processos de trabalho, 
tais como rendimento, produtividade, atendimento de protocolos e monitoramento de indicadores e metas. 

(   ) A academia terá interesse em desenvolver propostas de avaliação em busca de respostas a hipóteses ou 
curiosidades científicas que não serão, necessariamente, de utilidade imediata aos serviços de saúde bucal. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
b) F – V – V – F. 
c) F – F – F – V. 
d) V – F – V – F. 
►e) V – V – V – V. 

 

 
45 - A epidemiologia em saúde bucal orienta as ações a partir da realidade local, aponta a priorização da atenção a grupos 

vulneráveis e auxilia na avaliação do impacto das ações de saúde nessa área. Sobre os aspectos relacionados aos 
estudos epidemiológicos, é correto afirmar: 

 

a) As proporções, coeficientes e razões são medidas que costumam ser utilizadas na etapa chamada epidemiologia 
experimental. 

b) O termo incidência corresponde à detecção da ocorrência de eventos ou mudanças de status em um momento e com base 
numa única aferição. 

►c) Fator de risco é o fator que afeta a probabilidade de um indivíduo exposto e sob risco vir a desenvolver a doença. 
d) A prevalência é a detecção da ocorrência de eventos ou mudanças de status ao longo de períodos variáveis de tempo de 

observação ou acompanhamento. 
e) A existência de uma associação entre variáveis implica necessariamente uma relação causal. 

 

 
46 - Uma das principais estratégias da vigilância em saúde bucal no Brasil se refere ao último levantamento nacional de 

saúde bucal, denominado SB Brasil 2010. A respeito dos dados do levantamento epidemiológico citado, identifique 
como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) O Brasil é considerado um país com prevalência muito baixa de cárie dentária para a idade de cinco anos de idade. 
(   ) No SB 2010, optou-se por excluir o grupo etário de 18 a 36 meses da amostra. 
(   ) Os dados do levantamento de 2010 confirmam um grau preocupante de edentulismo na população idosa brasileira. 
(   ) A porcentagem de dentes cariados na dentição decídua foi de 80%, segundo o levantamento realizado. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) F – V – V – V. 
b) F – V – F – F. 
c) V – F – V – F. 
d) V – V – F – F. 
e) V – F – V – V. 

 
 
47 - Estudos controlados indicam cerca de 46% de redução de cáries com a utilização de vernizes fluoretados (Brasil, 2009). 

Em relação às recomendações e características dos vernizes fluoretados, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A limpeza prévia e secagem das superfícies dentárias são desnecessárias para a retenção desse material. 
2. O verniz fluoretado possui como principal característica permanecer em contato com os dentes por mais tempo 

que o gel fluoretado. 
3. São recomendadas no mínimo duas aplicações anuais para pacientes com atividade de cárie dentária ou com 

história passada de alta experiência dessa doença. 
4. O risco de fluorose para toda população infantil até três anos é considerado baixo em relação ao uso frequente 

do verniz. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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48 - A fluorose é um sensível indicador de que o dente esteve exposto ao íon flúor em seu desenvolvimento e mineralização. 
São utilizados alguns índices para avaliar sua manifestação em populações, como o índice de Dean (Dean, 1934), 
recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Com base no índice de Dean que avalia fluorose, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) O código 2 mostra discretas alterações que podem ir desde pequenos traços esbranquiçados até manchas ocasionais. 
b) Na fluorose muito leve surgem áreas esbranquiçadas, opacas, envolvendo até no máximo 10% da superfície do esmalte. 
►c) Na fluorose severa, toda a superfície está afetada e há presença de hipoplasia com mudança da anatomia dentária. 
d) Aspectos como manchas amareladas e erosões estão presentes na fluorose moderada. 
e) O código 1 tem como característica clínica o esmalte translúcido de estrutura vitriforme. 

 
49 - Nos últimos anos, o campo da epidemiologia em saúde bucal apresentou grande expansão em influência e alcance e 

testemunhou uma evolução importante na teoria e métodos de pesquisa epidemiológica. Sobre a importância da 
epidemiologia, conceitos e ferramentas, assinale a alternativa correta. 

 

a) Os determinantes avaliados pela epidemiologia se referem de forma específica aos fatores biológicos e comportamentais 
que influenciam a saúde. 

►b) O estudo epidemiológico envolve a vigilância, a observação, os testes de hipóteses, a pesquisa analítica e os 
experimentos. 

c) Uma conceituação contemporânea da epidemiologia explicita que ela é o estudo da ocorrência de eventos relacionados 
com situações de doença em populações gerais. 

d) A avaliação da distribuição das doenças bucais corresponde exatamente à localidade em que ocorreu o agravo em saúde. 
e) Na epidemiologia em saúde bucal os sujeitos da intervenção são os indivíduos e o objetivo dessa intervenção é o 

tratamento e a cura. 
 
50 - O fluoreto (F) vem sendo utilizado como instrumento eficaz e seguro na prevenção e controle da cárie dentária. A 

utilização das amplas possibilidades proporcionadas pelo F em nosso meio é um recurso do qual não se deve abrir 
mão, para beneficiar os brasileiros indistintamente. Em relação ao tema, assinale a alternativa correta. 

 

a) A ingestão de fluoretos resulta na sua incorporação imediata ao esmalte e à dentina, tornando os dentes mais resistentes 
ao ataque ácido. 

►b) Bochechos diários de fluoreto de sódio (NaF) a 0,05% podem ser recomendados para indivíduos de alto risco de cárie, 
como os usuários de aparelhos ortodônticos fixos. 

c) Para controle da cárie dentária, é importante manter um suprimento constante de altos teores de flúor na cavidade bucal, 
particularmente na interface biofilme/saliva/esmalte. 

d) As soluções fluoretadas de NaF para bochecho são indicadas para crianças menores de cinco anos, com o intuito de 
controlar a doença cárie. 

e) Nos dentifrícios que utilizam fluoreto de sódio, o agente abrasivo deve ser o carbonato de cálcio, o qual reage 
quimicamente com o flúor e garante o fluoreto livre para atuar no conhecido processo des-re. 


