
1. A prova terá duração de 3 (três) horas, considerando, inclusive, a marcação do cartão-resposta.
2.  A prova objetiva deverá ser feita, obrigatoriamente, à caneta esferográfica, fabricada em material incolor e transparente, de tinta azul ou preta,
não sendo permitido o uso de régua, lápis, lapiseira, marca texto, corretivo e/ou borracha.
3. É de responsabilidade do candidato a conferência deste caderno que contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, cada uma com
4 (quatro) alternativas (A,B,C e D), distribuídas da seguinte forma:

CONTEÚDO QUESTÕES

Conhecimentos Específicos 01 a 20

Políticas Públicas do Sistema Único de Saúde 21 a 30

4. Transcreva a frase abaixo, para o espaço determinado no cartão-resposta, com caligrafia usual, para posterior exame grafológico.

"A simplicidade é o último grau de sofisticação."

5. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro do candidato.
6. O telefone celular desligado e demais pertences não permitidos deverão permanecer acondicionados em saco de segurança devidamente
lacrado, desde o momento da entrada na sala de prova até a saída do candidato do estabelecimento de realização da mesma.
7. O candidato cujo aparelho celular ou outro equipamento, mesmo que acondicionado no saco de segurança e debaixo de sua carteira, venha
a tocar, emitindo sons de chamada, despertador, etc, SERÁ ELIMINADO DO CERTAME.
8. Será vedado ao candidato, dentro da sala de realização da prova, independente do início da prova:

a) o uso de lupas, óculos escuros, protetores auriculares ou quaisquer acessórios de cobertura para cabeça, tais como: chapéu, boné, gorro
etc., salvo se autorizado, previamente, pela Gerência de Recrutamento e Seleção, conforme estabelecido no edital regulamentador do certame;

b) o empréstimo de material e/ou utensílio de qualquer espécie entre os candidatos;
c) a consulta a qualquer material (legislação, livros, impressos, anotações, jornal e revista)
d) o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico.

9. Os relógios de pulso serão permitidos, desde que não sejam digitais ou emitam sons e permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a
conclusão da prova.
10. Não será permitido ao candidato fumar conforme determinado no art. 49 da Lei Federal no 12.546 de 14 de dezembro de 2011.
11. Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, o candidato, ainda que tenha desistido do Concurso, poderá entregar o
CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA devidamente assinado e com a frase transcrita, e retirar-se do recinto. No
entanto, durante os 30 (trinta) minutos finais de prova será permitido ao candidato retirar-se da sala portando o caderno de questões.
12. Não será permitida, em hipótese alguma, a cópia das marcações efetuadas no cartão-resposta.
13. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a prova ou o tempo
tenha se esgotado, sendo indispensável o registro dos seus nomes e assinaturas na ata de aplicação de prova.
14. Não será permitido o uso de sanitários por candidatos que tenham terminado a prova.
15. O FISCAL DE SALA NÃO ESTÁ AUTORIZADO A ALTERAR QUAISQUER DESSAS INSTRUÇÕES.
16. O gabarito da prova será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro - D.O. Rio, no segundo dia útil após a realização da
prova, estando disponível também, no site http://www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. Quanto à anatomia dental, é correto afirmar que:

(A) os primeiros molares permanentes, por erupcionarem em
torno dos seis anos de idade, geram confusão para os pais,
que os confundem com a dentição decídua
(B) o primeiro pré-molar decíduo erupciona, geralmente, aos
três anos de idade
(C) o canino superior decíduo possui, geralmente, duas raízes
(D) a dentição decídua possui 32 dentes

02. Em relação ao câncer bucal, sabe-se que:

(A) o etilismo não é um fator de risco para o câncer bucal em
mulheres
(B) a incidência do câncer bucal em mulheres é maior que em
homens
(C) a maioria dos casos de câncer bucal é diagnosticada pre-
cocemente
(D) qualquer lesão dos tecidos moles da boca que não apre-
sente regressão espontânea ou com remoção de possíveis
fatores causais (como dentes fraturados, bordas cortantes em
próteses, etc.) em no máximo três semanas, deve ser
referenciada para diagnóstico

03. Quanto ao uso de fluoretos em odontologia, é correto que:

(A) devido ao risco de fluorose, em regiões com fluoretação
das águas, o uso de dentifrício fluoretado tem sido contraindicado
(B) a escovação com dentifrício fluoretado exerce as funções
de desorganização periódica da placa e de manutenção de
flúor na cavidade bucal
(C) a idade crítica do desenvolvimento de fluorose é a adoles-
cência, devido às preocupações com a estética
(D) a toxicidade aguda letal é de alta incidência

04. Em relação à manipulação de materiais odontológicos, é corre-
to afirmar que:

(A) não é recomendada a inserção de ionômero de vidro na
cavidade após a perda do brilho úmido
(B) na manipulação do cimento de hidróxido de cálcio devem-
se utilizar duas porções de pasta base e uma de pasta
catalisadora
(C) a espatulação do cimento de fosfato de zinco deve ser
realizada em placa de vidro em temperatura mais quente do
que o ambiente
(D) o cimento de óxido de zinco, quando utilizado em curativos
posteriores, deve ser manipulado em potes Dappen resfria-
dos, visando obter mais dureza do material

05. Como é possível deparar-se com emergências durante o aten-
dimento, convém que o técnico de saúde bucal (TSB) seja capaz
de prestar os primeiros socorros. Sobre como proceder em tais
situações, é correto afirmar que:

(A) em caso negativo de circulação, quando não há batimentos
cardíacos, deve-se imediatamente executar 30 massagens car-
díacas, liberar vias aéreas e seguir com duas ventilações
(B) em situação de emergência, três parâmetros iniciais devem
ser avaliados: nível de consciência, vias urinárias e pressão
arterial
(C) se o TSB não se sentir seguro, o melhor é não prestar os
primeiros socorros
(D) em caso de hiperventilação, o correto é deitar a vítima no
chão e oferecer água

06. Em relação à doença cárie, é correto afirmar que:

(A) lesões de mancha branca inativas possuem coloração bran-
ca rugosa

(B) a manutenção da saliva com Ph baixo (ácido) é uma impor-
tante medida de proteção contra a doença cárie

(C) os programas de prevenção da doença cárie baseados na
mudança da dieta devem considerar diferentes fatores, como
classe social e grupo étnico

(D) a diminuição do consumo de açúcar tem pouco efeito na
redução da incidência de cárie, pois o componente genético é
responsável por 80% das lesões em crianças

07. Em relação à doença periodontal, é correto afirmar que:

(A) o controle químico do biofilme dental (placa) com clorexidina
substitui a necessidade do controle mecânico

(B) a principal diferença entre gengivite e periodontite é que na
segunda há perda de inserção clínica de tecido conjuntivo e
osso alveolar

(C) o método de higiene oral de Fones é indicado para pacien-
tes com doença periodontal, por ser efetivo na limpeza dos
espaços interproximais

(D) uma importante forma de prevenção da doença periodontal
é o controle mecânico do biofilme dental (placa) feito pelo pró-
prio paciente, não sendo recomendado o uso de escovas elétri-
cas em nenhuma situação

08. De acordo com a Lei nº 11.889 de 2008, que regulamenta o
exercício das profissões de técnicos e auxiliares de saúde bucal:

(A) é vedado ao técnico de saúde sucal exercer as competên-
cias do auxiliar de saúde bucal

(B) a supervisão das atividades clínicas dos auxiliares de saú-
de bucal pode ser feita de forma indireta pelo cirurgião-dentista

(C) é vedado ao técnico e ao auxiliar de saúde bucal fazer
propaganda de seus serviços, mesmo em revistas, jornais ou
folhetos especializados da área odontológica

(D) os valores das anuidades devidas aos Conselhos Regio-
nais por técnicos e auxiliares de saúde bucal serão semelhan-
tes aos cobrados dos cirurgiões-dentistas

09. Em relação ao Código de Ética Odontológico, é correto afir-
mar que:

(A) regula os direitos e deveres que dizem respeito ao cirur-
gião-dentista; os técnicos e auxiliares de saúde bucal possuem
um código de ética específico

(B) resguardar o segredo profissional é um dever fundamental
do cirurgião-dentista; técnicos e auxiliares de saúde bucal não
possuem esse dever

(C) constitui infração ética iniciar qualquer procedimento ou tra-
tamento odontológico sem o consentimento prévio do paciente
ou do seu responsável legal, exceto em casos de urgência ou
emergência

(D) constitui dever fundamental das categorias técnicas e auxi-
liares executar atividades que não sejam de sua competência
técnica, ética e legal, desde que estejam sob supervisão do
cirurgião-dentista
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10. Quanto à anatomia de cabeça e pescoço, sabe-se que:

(A) as maxilas são duas, superior e inferior, os seios maxilares
se encontram na inferior

(B) a mandíbula desenvolve movimento de lateralidade, mas
não de protusão

(C) a articulação temporomandibular é composta pelo osso hioide
e palato

(D) o músculo masseter é um dos principais da mastigação

11. Em relação à atuação da equipe de saúde bucal no ambiente
hospitalar, é correto afirmar que:

(A) em ambiente hospitalar de UTI deve-se dar prioridade às
atividades coletivas, haja vista as dificuldades de atuação dos
profissionais no âmbito individual

(B) em instituições com rotina da equipe de saúde bucal em
UTI, a avaliação pela equipe de saúde bucal é realizada diari-
amente

(C) o técnico de saúde bucal não deve atuar em pacientes
entubados, devido aos riscos de morte

(D) a atuação da equipe de saúde bucal no centro cirúrgico se
limita às exodontias

12. A higienização das mãos é muito importante e pode-se afirmar
corretamente que:

(A) deve ser realizada antes e após todo contato com paciente

(B) não há necessidade de lavar as mãos após a remoção
das luvas

(C) deve ser realizada em pia compartilhada e com sabonete
em barra

(D) se as mãos estiverem visivelmente sujas, o mais adequado
é realizar a higienização com álcool 70%

13. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são dispositivos usa-
dos para evitar contato direto com micro-organismos, durante procedi-
mentos odontológicos. Quanto aos EPI, é correto afirmar que:

(A) após o uso de luvas de procedimento, elas podem ser lava-
das e autoclavadas para serem novamente utilizadas no atendi-
mento clínico

(B) não há necessidade de uso de óculos de proteção, quando
o profissional estiver fazendo a lavagem de instrumentais

(C) aventais utilizados no atendimento odontológico devem ser
vestidos e retirados somente no ambiente de trabalho

(D) as máscaras devem ser trocadas após 5 horas de uso ou
se estiverem umedecidas

14. Sobre os equipamentos odontológicos, pode-se afirmar que:

(A) canetas de alta rotação devem ser lubrificadas uma vez ao dia

(B) a estufa não é um equipamento confiável para esterilização
na área médico-odontológica

(C) o compressor odontológico deve ser drenado no mínimo
uma vez por semana

(D) para esterilização em autoclave basta utilizar água destilada
e soro fisiológico

15. As práticas educativas em saúde são essenciais para a promo-
ção da saúde bucal. Em relação às estas atividades, sabe-se que:

(A) por ser conteúdo de saúde importante para todos, não se faz
necessário adequar os temas abordados à faixa etária atendida

(B) deve-se evitar o uso de termos técnicos desnecessários,
pois afasta interessados do processo de aprendizagem, já que
a comunicação não se efetiva

(C) devem-se direcionar as atividades educativas apenas para
crianças, pois adultos possuem pouca capacidade de aprendi-
zagem e mudança de comportamento

(D) a utilização da metodologia de ensino tradicional é mais ade-
quada para a área da saúde, pois o paciente/educando tende a
aumentar a capacidade de buscar soluções originais e criativas

16. Em relação às ações de saúde bucal no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS), pode-se afirmar que:

(A) as ações de saúde bucal no setor público devem se limitar a
escolas e serviços de urgência e emergência

(B) as ações especializadas em saúde bucal, como periodontia
e endodontia, devido ao alto custo, limitam-se ao setor privado

(C) para a promoção de saúde bucal, é importante o desenvol-
vimento de ações intersetoriais, como atividades em parceria
com o setor educação

(D) as equipes de saúde bucal não devem ter relação com a
estratégia de saúde da família, pois o cuidado em saúde bucal
deve ser feito no âmbito individual no consultório

17. A respeito da biossegurança no consultório odontológico, é cor-
reta a seguinte afirmação:

(A) casos de mordedura humana não são considerados como
exposição de risco, mesmo quando há presença de sangue

(B) infecção cruzada é a transmissão de agentes infecciosos
que ocorre apenas entre pacientes e objetos não esterilizados

(C) o paciente imunodeficiente possui menor suscetibilidade a
infecções que os demais pacientes e, por isso, é recomendado
utilizar duas luvas para atendê-lo

(D) as principais doenças transmissíveis pelo contato com o
paciente são herpes simples, escabiose (sarna), pediculose
(piolho), micoses e conjuntivite

18. Conhecer os valores dos índices CPO-D e ceo-d de uma popula-
ção são importantes para o planejamento das ações no âmbito da
saúde coletiva. Sobre estes índices, a seguinte alternativa está correta:

(A) o índice CPO-D é utilizado para dentes permanentes e o
ceo-d para dentes decíduos

(B) o componente “P” corresponde a dentes comprometidos
periodonticamente

(C) o índice CPO-D se refere à doença cárie e o ceo-d à doen-
ça periodontal

(D) o componente “C” corresponde aos dentes com compósito
restaurador
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19. As ações de saúde bucal no espaço hospitalar têm sido consi-
deradas fundamentais para garantir o estado de saúde do paciente.
Em relação à odontologia hospitalar, é correto afirmar que:

(A) as ações em saúde bucal no ambiente hospitalar se limitam
ao atendimento de pacientes com necessidades especiais
(B) é vedado ao técnico de saúde bucal exercer suas compe-
tências em paciente internados, devido aos riscos de morte
(C) o espaço hospitalar é homogêneo, cabendo à equipe rea-
lizar as mesmas atividades, independentemente do espaço
(D) no ambulatório, a prioridade é o atendimento aos indivíduos
em situação de urgência e dar retaguarda às situações de emer-
gência em pronto socorro

20. Em relação às tomadas radiográficas em odontologia, pode-se
afirmar corretamente que:

(A) o uso de barreiras de proteção físicas deve ser limitado aos
pacientes em risco, como as grávidas, por exemplo
(B) a ordem das etapas para a revelação de um filme radiológi-
co é (1) lavagem; (2) revelador; (3) secagem
(C) nos casos de pacientes com dificuldade de se manter imó-
vel, o técnico de saúde bucal deve auxiliá-lo segurando o filme
durante a exposição ao raio-X
(D) em uma tomada radiográfica odontológica periapical por
paralelismo com uso de posicionador, o ponto de orientação
(picote) do filme deve ficar voltado para o bloco de mordida

POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

21. A implementação e a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
demandam que as esferas de governo trabalhem de forma integra-
da na construção de políticas setoriais e intersetoriais para garantir:

(A) à população brasileira e, eventualmente, ao estrangeiro
acesso à saúde
(B) a todo cidadão e aos estrangeiros em território brasileiro o
acesso à saúde
(C) a todo cidadão em território brasileiro acesso específico e
igualitário à saúde
(D) a todo cidadão em território brasileiro o acesso universal e
igualitário à saúde

22. São instrumentos fundamentais para a participação e o controle social:

(A) plano de saúde, Relatório de Gastos e Termo de Compro-
misso de Gestão (TCG)
(B) plano de saúde, Relatório de Gestão e Termo de Compro-
misso de Gestão (TCG)
(C) plano de saúde, Relatório de Gestão e Termo de Compro-
misso de Controle (TCC)
(D) plano de assistência, Relatório de Gestão e Termo de Com-
promisso de Gastos (TCG)

23. O princípio do SUS que estabelece o processo de transferência
de responsabilidades de gestão para os munícipios, atendendo às
determinações constitucionais e legais que embasam o sistema
definidor de atribuições comuns e competências específicas à União,
aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios é o da:

(A) descentralização
(B) universalidade
(C) integralidade
(D) equidade

24. Promover a equidade e a melhoria das condições e dos modos
de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e coletiva,
reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes de deter-
minantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais é ob-
jetivo geral da:

(A) gestão por excelência

(B) política nacional do idoso

(C) política de gestão de danos

(D) política nacional de promoção da saúde

25. A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) está funda-
mentada em valores. Dentre eles, pode-se citar o da inclusão social,
o qual pressupõe ações que garantam:

(A) acesso aos benefícios da vida em sociedade para todas as
pessoas, de forma equânime, visando a redução das iniquidades

(B) acesso aos benefícios da vida em sociedade para os mais
desfavorecidos, de forma participativa, visando à redução das
iniquidades

(C) acesso aos benefícios da vida em sociedade para todas as
pessoas, de forma equânime e participativa, visando à redução
das iniquidades

(D) acesso aos benefícios da vida em sociedade para os mais
desfavorecidos, de forma equânime e participativa, visando à
redução das desigualdades econômicas

26. Cultura da paz e direitos humanos são temas de referência
para a construção de agendas de promoção da saúde, pois criam
oportunidades de convivência, de solidariedade, de respeito à
vida e de fortalecimento de vínculos, desenvolvendo tecnologias
_______ que favoreçam a ___________diante de situações de
tensão social, garantindo os direitos humanos e as liberdades
fundamentais, __________as violências e construindo práticas
solidárias e da cultura de paz. As palavras que completam corre-
tamente esta frase são:

(A) sociais, mediação de conflitos, reduzindo

(B) modernas, medição de conflitos, reduzindo

(C) sociais, medição de conflitos, estabilizando

(D) modernas, mediação de conflitos, estabilizando

27. O eixo operacional da Política Nacional de Promoção da Saúde
(PNPS) que reconhece a regionalização como diretriz do SUS e
como eixo estruturante para orientar a descentralização das ações e
serviços de saúde e para organizar a Rede de Atenção à Saúde é:

(A) gestão

(B) regionalização

(C) territorialização

(D) atenção primária

28. São princípios fundamentais da Política Nacional de Humaniza-
ção (PNH): a inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos
processos de produção de saúde, a transversalidade e:

(A) a autonomia e o protagonismo dos sujeitos

(B) a autonomia e o protagonismo dos gestores

(C) a dependência e o protagonismo dos sujeitos

(D) a dependência e o protagonismo dos trabalhadores
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29. A implementação da Política Nacional de Humanização está
alicerçada em quatro marcas específicas, dentre elas:

(A) organização da fila de atendimento por faixa etária
(B) consulta domiciliar para todas as gestantes de alto risco
(C) consulta por ordem de chegada dos usuários à unidade de
saúde
(D) atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de
risco

30. A inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de
produção de saúde, a transversalidade e a autonomia e o
protagonismo dos sujeitos são princípios da:

(A) política nacional do câncer
(B) política nacional de humanização
(C) política nacional da atenção básica
(D) política nacional de promoção da saúde


