CARGO: ODONTÓLOGO USF
INSTRUÇÕES:
VERIFIQUE SE ESTE CADERNO:






Corresponde a sua opção de cargo.
Contém 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40, caso contrário reclame ao fiscal da sala outro
caderno. NÃO serão aceitas reclamações posteriores.
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
A alternativa escolhida deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:




Procurar na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu.
Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: [█].

ATENÇÃO:







Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta.
Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará nota zero à
questão.
Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
Você terá 3 (três) horas para responder a todas as questão e preencher a folha de respostas.
Devolva esse caderno de prova ao aplicador, juntamente com a sua folha de respostas.
Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

QUESTÕES - LÍNGUA PORTUGUESA (1 – 12)
02 PONTOS
TEXTO I
Coração numeroso
Foi no Rio.
Eu passava na Avenida quase meia-noite.
Bicos de seio batiam nos bicos de luz estrelas
inumeráveis.
Havia a promessa do mar
e bondes tilintavam,
abafando o calor
que soprava no vento
e o vento vinha de Minas.
Meus paralíticos sonhos desgosto de viver
(a vida para mim é vontade de morrer)
faziam de mim homem-realejo imperturbavelmente
na Galeria Cruzeiro quente quente
e como não conhecia ninguém a não ser o doce vento
mineiro,
nenhuma vontade de beber, eu disse: Acabemos com
isso.
Mas tremia na cidade uma fascinação casas
compridas
autos abertos correndo caminho do mar
voluptuosidade errante do calor
mil presentes da vida aos homens indiferentes,
que meu coração bateu forte, meus olhos inúteis
choraram.
O mar batia em meu peito, já não batia no cais.
A rua acabou, quede as árvores? a cidade sou eu
a cidade sou eu
sou eu a cidade
meu amor.
Fonte: ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma
Poesia.
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01. O título do poema se justifica, pois:
a) o eu lírico, conquanto demonstre uma inadaptação
ao espaço urbano carioca em princípio, valorizando
apenas o espaço mineiro, passa a valorizar ambos.
b) não há, segundo o que se constata no poema lido,
espaço no coração do eu lírico para ambos os lugares,
já que ele se apresenta muito arraigado a Minas.
c) antecipa, de certa forma, o conteúdo do poema, já
que não há valorização de ambos os espaços tratados
pelo eu lírico.
d) há espaço no coração do eu lírico para a família, os
costumes e os amigos de Minas e do Rio de Janeiro.

e) trata-se de uma metáfora para expressar que o eu
lírico conquistou vários amores ao longo da vida.
02. A partir de determinado ponto do poema, percebese uma mudança de postura do eu lírico em relação ao
Rio de Janeiro. Assinale a opção cujo verso retirado do
poema demarca o início dessa mudança:
a) “Eu passava na Avenida quase meia-noite.”
b) “Mas tremia na cidade uma fascinação casas
compridas”
c) “que meu coração bateu forte, meus olhos inúteis
choraram”
d) “O mar batia em meu peito, já não batia no cais”
e) “a cidade sou eu”
03. Podem-se perceber, ao lado do aspecto lírico do
poema, características de uma determinada tipologia
textual; assim, sobressai a tipologia corretamente
apontada na alternativa:
a) expositiva
b) descritiva
c) argumentativa
d) narrativa
e) injuntiva
04. O verso “Bicos de seio batiam nos bicos de luz
estrelas inumeráveis.” apresenta uma imagem
carregada de linguagem figurada; assim, o recurso
estilístico que sobressai em tal verso aparece na
opção:
a) metonímia
b) símile
c) antítese
d) ironia
e) metáfora
05. Constata-se no verso “autos abertos correndo
caminho do mar” o emprego de um recurso
denominado elipse. Esse uso contribui para reforçar
determinado efeito de sentido do verso; tal efeito está
melhor apresentado na alternativa:
a) reforçar a ideia de velocidade impressa pelos
veículos.
b) reforçar o sentimento de inadaptação do eu lírico
em relação ao Rio.
c) reforçar o sentimento de nostalgia por Minas.
d) reforçar a paixão despertada no eu lírico pelo Rio
em detrimento de Minas.
e) reforçar a ideia de obstáculo interposto ao eu lírico
para chegar ao mar.
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06. O conectivo que introduz o verso “que meu
coração bateu forte, meus olhos inúteis
choraram.” assume, no contexto, um valor semântico
de:

08. Os vocábulos retirados do texto “inumeráveis”,
“imperturbavelmente”, “indiferentes” e “inúteis”
apresentam prefixo com o mesmo valor semântico. O
mesmo ocorre na alternativa:

a) explicação
b) concessão
c) causa
d) consequência
e) condição

a) anarquia
b) penumbra
c) abdicar
d) exonerar
e) anagrama

07. O poema de Drummond não apresenta uma
pontuação que respeite as normas gramaticais; sendo
assim, para tornar passagens do texto adequadas
gramaticalmente, está correto o que se afirma em
todas as opções abaixo, EXCETO:

09. Constata-se no vocábulo “voluptuosidade” um
encontro consonantal. O mesmo ocorre em:

a) deve ser acrescentada uma vírgula depois do
substantivo “mar” na passagem “Havia a promessa do
mar / e bondes tilintavam, (...)”.
b) uma vírgula deve ser inserida antes da 2ª ocorrência
do vocábulo “quente” na sequência presente no verso
“na Galeria Cruzeiro quente quente”.
c) antes do vocábulo “que” em “abafando o calor / que
soprava no vento” deve ser inserida uma vírgula.
d) depois do conectivo “e” no excerto “e como não
conhecia ninguém a não ser o doce vento mineiro,”
deve ser incluída uma vírgula.
e) na 3ª estrofe, devem ser acrescentadas quatro
vírgulas para separarem a sequência de elementos em
enumeração.

a) exsudar
b) sintaxe
c) impudico
d) tóxico
e) ambulante
10. Em relação aos elementos de comunicação, podese afirmar que o poema drummondiano está centrado:

a) no receptor, pois há clara presença de interpelação.
b) no emissor, pois sobressaem marcas de
expressividade no texto.
c) no contexto, pois destaca-se a intenção de transmitir
uma informação aos leitores.
d) no canal, pois fica patente a intenção de manter o
canal de comunicação.
e) no código, pois pretende-se no texto refletir sobre o
próprio fazer poético.
TEXTO II

Página

3

11. Analisando os elelmentos verbais e não verbais da tirinha acima, pode-se afirmar que o efeito de humor
presente nela se dá, de forma mais decisiva, principalmente:
a) pela crítica estabelecida, cujo foco é a pobreza no Brasil.
b) pela quebra de expectativa estabelecida no último quadrinho com o emprego do substantivo “invisibilidade”.
c) pela constatação das diferenças sociais percebidas pelos trajes das personagens.
d) pela forma ingênua de as personagens acharem que alguém pode ter superpoderes.
e) pela ambivalência na escolha lexical, em especial no emprego do substantivo “super-herói”.
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12. O vocábulo “super-herói” está corretamente
grafado, segundo as normas gramaticais. O mesmo
NÃO ocorre na opção:

A sequência de V (verdadeiro) e F (falso) que
completa a última coluna de cima para baixo é
a)
b)
c)
d)
e)

a) matéria-prima
b) mula sem cabeça
c) pôr-do-sol
d) coerdeiro
e) para-lama

QUESTÕES - RACIOCÍNIO LÓGICO (13 – 16)
02 PONTOS
13. Cada caixa abaixo representa um maço que
contêm oito caixas de fósforos, que por sua vez,
possuem 40 fósforos cada.

V-F-V-F-V-F-V-V
V-F-V-F-V-F-V-F
F-V-F-V-F-V-F-F
F-V-F-V-F-V-F-V
F-F-F-F-F-F-V-V

16. Gabriel tem quatro filhas: Ana, Beatriz, Célia e
Dayse. A respeito das alturas das filhas de Gabriel,
sabe-se que
I – Dayse é mais alta que Célia
II – Ana é mais baixa que Beatriz
III – Beatriz é mais alta que Célia
Portanto, é necessariamente verdadeiro que
a)
b)
c)
d)
e)

Beatriz é a mais alta
Célia é a mais baixa
Ana é a mais baixa
Célia não é a mais baixa
Dayse não é a mais baixa

Quantos fósforos este lote possui?
a)
b)
c)
d)
e)

QUESTÕES - ATUALIDADES (17 – 20)
02 PONTOS

3600
3840
4600
4800
5120

17. Marque a alternativa correta:

14. Cinco médicos atendem 45 pacientes em 3
horas. Quantos médicos são necessários para
atender 135 pacientes em 5 horas?
a)
b)
c)
d)
e)

8
9
10
11
12
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15. Considere a tabela verdade.
P Q R PvQ (PvQ) => R
V

V

V

V

V

V

F

V

V

F

V

V

V

F

F

V

F

V

V

V

F

V

F

V

F

F

V

F

F

F

F

F

?
?
?
?
?
?
?
?

O Brasil firmou com os Estados Unidos um acordo
que estabelece regras para o uso da base militar na
cidade de Alcântara. O entendimento foi fechado
pelo presidente Bolsonaro com Donald Trump.
Segundo o governo brasileiro, a aprovação do
Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST)
viabiliza a exploração comercial do Centro de
Lançamento com os Estados Unidos. Em troca, o
Brasil receberá recursos para investir no
desenvolvimento e no aperfeiçoamento do Programa
Espacial Brasileiro.
O Centro de Lançamento de Alcântara (base de
foguetes brasileira) está localizado no ESTADO
do:
a) Pará.
b) Rio de Janeiro.
c) Maranhão.
d) Tocantins.
e) Mato Grosso do Sul
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18. Marque a alternativa correta.

O prêmio Nobel é uma das principais premiações
mundiais para reconhecimento de pessoas que
desenvolvem trabalhos, ações e pesquisas em
benefício da humanidade.
Em 2019, o prêmio Nobel da Paz foi para:
a) O cacique brasileiro Raoni.
b) O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali.
c) A jovem ativista e sueca Greta Thunberg.
d) A jovem paquistanesa Malala Yousafzai
e) Nenhuma das alternativas acima.
19. Marque a alternativa correta
Ex-astronauta é o atual ministro da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações do governo
Bolsonaro. Foi o primeiro brasileiro a viajar ao
espaço quando integrou a Missão Centenário,
projeto criado por Brasil e Rússia com destino à
Estação Espacial Internacional. Na área de
comunicações, ele destacou como um dos desafios a
ampliação do acesso à banda larga no país.
O atual ministro da Ciência,
Inovações e Comunicações é:

20. Leia o texto abaixo, julgue as proposições e
marque a alternativa INCORRETA.
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I. as condições de geração de energia forem
ideais, ou seja, mais baratas.
II. as termelétricas, energias fotovoltaicas e eólicas
forem acionadas para compensar um ano de
produção
crescente
para
as
hidrelétricas,
principalmente anos em que chove acima da média
anual.
III. houver período chuvoso nas principais bacias
hidrográficas do país, nesse cenário, diminui a
demanda de acionamento de usinas termelétricas,
cujo custo de produção é mais baixo, o que incide
sobre da energia.
Está(ão) incorreta(s)
a) Apenas a afirmativa I.
b) Apenas a afirmativa II.
c) Apenas a afirmativa III.
d) Apenas as afirmativas II e III.
e) As afirmativas I, II e III.

Tecnologia,

a) Onyx Lorenzoni.
b) Paulo Guedes.
c) Osmar Terra.
d) Marcos Pontes.
e) Nenhuma das alternativas acima.
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As bandeiras tarifárias são um sistema de tarifação
na geração da energia elétrica, coordenadas pela
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Nos
meses de novembro e dezembro de 2019 foi à cor
vermelha. As bandeiras resultam em cobranças
adicionais para os consumidores quando saem do
patamar verde para o amarelo ou para o vermelho.
Elas são definidas conforme os custos para
produção de energia para determinado mês.
Fonte: https://www.aneel.gov.br. Texto com
adaptações.
A tarifa de luz BANDEIRA VERMELHA geralmente
irá acontecer quando:

QUESTÕES
ESPECÍFICOS (21 – 40)
03 PONTOS

CONHECIMENTOS

As lesões cervicais não cariosas constituem um
grupo de lesões de grande complexidade na prática
clínica odontológica, principalmente no que se refere
à identificação do agente etiológico e ao tratamento
proposto. Elas têm sido pesquisadas com maior
interesse em decorrência da perda excessiva de
tecido dentário na região cervical (junção
amelocementária),
que
causa
sensibilidade
dentinária e problemas funcionais e estéticos.
21. Analise as afirmativas e considere os itens,
colocando (V) ou (F) nos parênteses se for
verdadeiro ou falso, respectivamente.
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I. A abfração é definida como sendo resultado da
dissolução
química
dos
tecidos
dentais
mineralizados (esmalte e/ou dentina), decorrente da
ação de soluções ácidas e/ou quelante, sem a
presença de microrganismos.
II. A abrasão ocorre em consequência do desgaste
mecânico
dental
decorrente
da
escovação
traumática, uso de dentifrícios com muito abrasivo ou
hábitos nocivos.
III. A erosão é a perda da superfície dentária nas
áreas cervicais dos dentes causada por forças
tensionais e compressivas advindas da flexão do
dente por excesso de carga oclusal, por exemplo,
1
contato pré maturo , forças da mastigação e hábito
parafuncional.
a) V-V-V;
b) V-F-F;
c) F-F-F;
d) F-V-F;
e) V-V-F.
22. D.M.L. 32 anos, sexo masculino, procurou
consultório
odontológico
relatando
“dentes
desgastados”.
Durante
a
consulta,
foram
observadas ausência dos pré-molares inferiores,
apinhamento anterior com incisivos em oclusão em
topo com ausência de guias caninas, nas incisais
dos incisivos superiores e inferiores, foram
observadas desgastes grandes, planos, lisos e sem
cárie evidente. O paciente não relata nenhuma
sintomatologia dolorosa. Qual hipótese diagnostica?
a) Erosão dentária.
b) Bruxismo;
c) Lesões múltiplas de cárie
d) Os ácidos responsáveis pela erosão dentária são
produtos da microbiota intrabucal.
e) Nenhuma das anteriores.
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23. Paciente adulta, sexo feminino, 25 anos,
comparece ao consultório odontológico com
tumefação facial extraoral, na região submandibular
esquerda, com queixa de dor espontânea, pulsátil e
localizada, e relata febre e mal-estar. Sendo assim, é
correto afirmar que essa paciente apresenta um
quadro de:
a) Displasia cemento-óssea.
b) Abscesso perirradicular agudo
c) Pulpite reversível.
d) Hipersensibilidade dentinária.
e) Gengivite aguda.

Os processos patológicos básicos aparecem
clinicamente, por variadas alterações morfológicas,
na pele ou mucosa bucal, e são denominadas lesões
fundamentais ou elementares.
Acerca das lesões fundamentais, responda as
próximas questões:
24. ___________________ Constituem lesões bem
características, fundamentalmente elevadas em
relação ao tecido normal, sua altura é pequena em
relação à extensão, consistentes à palpação e a sua
superfície pode ser rugosa, verrucosa, ondulada, lisa
ou apresentar diversas combinações desses
aspectos.
a) Placa;
b) Erosão;
c) Mancha;
d) Úlcera;
e) Pápula.
25. ______________________ São pequenas
lesões sólidas, circunscritas, elevadas, cujo diâmetro
não ultrapassa 5mm. Podem ser únicas ou múltiplas;
de
superfície
lisa,
rugosa
ou
verrucosa;
arredondadas ou ovais; pontiagudas ou achatadas.
a) Nódulos
b) Vesículas
c) Pápulas
d) Mácula
e) Bolhas
26. “A sensação subjetiva de boca seca,
consequente ou não da diminuição ou
interrupção da função das glândulas salivares, é
mais frequente em idosos e no gênero feminino.
Estima-se que 23% da população brasileira
consomem 60% da produção nacional de
medicamentos, principalmente as pessoas acima
de 60 anos.”
Assinale a alternativa que corresponde ao problema
de saúde pública referido no texto acima:
a) Sialolitíase;
b) Sialorreia;
c) Hiperlordose;
d) Xerostomia;
e) Nenhuma das alternativas.
27. Define-se profilaxia antibiótica como sendo a
administração de antibióticos previamente a
manipulação de regiões anatômicas onde não temos
infecção instalada. Seu uso se faz com a finalidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA-ESTADO DA PARAÍBA

de evitar o estabelecimento de infecção devido à
presença da flora normal ou de possíveis
microrganismos presente. Marque a opção cujo
procedimento odontológico justifica o uso de
profilaxia antibiótica em pacientes portadores de
válvula cardíaca protética:

Coluna I
1-Perolas no esmalte
2-Raízes supranumerárias
3-Fusão
4-Geminação
5-Concrescência

a) Clareamento dentário.
b) Tratamento endodôntico.
c) Realização de restauração direta.
d) Remoção de sutura pós-operatória.
e) Raspagem subgengival.

Coluna II
A-União embriológica de dois germes
dentários em desenvolvimento.
B-São
estruturas
hemisféricas
em
localizações incomuns, principalmente nas
raízes de molares e raramente em prémolares.
C-Tentativa frustrada de divisão de um germe
dentário, resultando na bifurcação da coroa
de um dente.
D-São raízes além do número normal em um
dente.
E-União de dois dentes completamente
formados, unidos ao longo das superfícies
radiculares pelo cemento, antes ou após o
irrompimento.

28. Definida como um aumento do tamanho da coroa
no sentido apico-coronal, resulta, essencialmente, da
falha na invaginação da baínha epitelial de Hertwig
no sentido horizontal. Esta anomalia é mais
prevalente em molares, e pode ocorrer isoladamente
ou associada a distúrbios genéticos, tais como
Síndrome de Down, Síndrome de Klinefelter, entre
outros:
a) Taurodontia;
b) Concrescência;
c) Geminação;
d) Dens in dente;
e) Fusão.
29. Assinale a alternativa que apresenta todos os
nervos anestesiados pela técnica anestésica de
Gow-Gates:
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a) Alveolar inferior, lingual e bucal.
b) Lingual, mentual, incisivo.
c) Auriculotemporal, alveolar inferior, lingual, bucal,
milohióide, incisivo e mentual.
d) Auriculotemporal, alveolar inferior, lingual, bucal e
mentual;
e) Lingual, mentual, incisivo e bucal.
30. Correlacione as colunas a seguir sobre as
anomalias dentárias e assinale a alternativa correta:

a) 1-B; 2-D; 3-A; 4-C; 5-E.
b) 1-B; 2-D; 3-C; 4-A; 5- E.
c) 1-E; 2-B; 3-C; 4-A; 5-D.
d) 1-D; 2-B; 3-C; 4-A; 5-E.
e) 1-D; 2-B; 3-C; 4- E; 5-A.
31. Um morador do Município de Mataraca, ao
caminhar próximo a UBS, encontrou uma criança
perdida sem qualquer pessoa responsável com ela.
O mesmo resolveu leva-la a unidade de saúde por
ser mais próximo, até chamar as autoridades para
ajudar a encontrar os responsáveis da criança. Ao
ser questionado sobre a sua idade, a mesma não
conseguiu responder. O dentista da unidade que
observava a ocorrência avaliou e percebeu a
presença dos oito incisivos decíduos, dos primeiros
molares decíduos e o início de erupção dos caninos
decíduos. A idade provável dessa criança situa-se
entre:
a) 10 e 12 meses.
b) 18 e 24 meses
c) 26 e 28 meses
d) 28 e 32 meses
e) 32 e 36 meses.
32. Paciente do sexo feminino, dezessete anos de
idade, leucodérma, queixou-se de dor aguda,
pulsátil, localizada e fugaz, que não passava ao
tomar analgésicos, na região do elemento 47, com
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início havia dois dias. No exame intrabucal,
observou-se a presença de uma restauração mésiooclusodistal extensa em resina composta. Qual
possível diagnóstico?

d) Alveolar superior anterior e Alveolar superior
posterior.
e) Alveolar superior médio e Alveolar superior
posterior.

a) Cisto periapical.
b) Cisto dentígero;
c) Abscesso periapical agudo;
d) Pulpite reversível;
e) Pulpite irreversível.

35. ______________ é um fenômeno de retenção de
glândula salivar menor, ocasionado pela ruptura dos
ductos excretores. Esse fenômeno pode ser causado
por trauma local, e geralmente a sua localização é
mais frequente no lábio.

33. A respeito do tratamento restaurador atraumático
(ART), julgue os seguintes itens, assinalado (V) ou
(F) nos parênteses conforme a afirmativa seja
verdadeira ou falsa.

a) Rânula;
b) Mucocele;
c) Herpes simples;
d) Pápula;
e) Cisto labial.

(____) O ART preconiza a remoção seletiva de cárie,
ou
seja,
a
remoção
de
tecido
cariado
desmineralizado
amolecido
e
totalmente
desmineralizado.
(____) O ART constitui um método terapêutico
restaurador não definitivo, de mínima intervenção,
considerado uma proposta de tratamento associada
à promoção de saúde.
(____) Em alguns casos clínicos, tanto no ART como
nas
intervenções
minimamente
invasivas,
instrumentos rotatórios são utilizados para reduzir o
tempo de trabalho e causar menos estresse e
ansiedade nos pacientes.
(____) A técnica do ART oferece a possibilidade de
uma abordagem mais conservadora com um tecido
passível de remineralização.
(____) Durante a fase restauradora, o cimento de
ionômero de vidro convencional é o material
tradicionalmente utilizado.
a) V – F – F – V – V
b) V – V – F – V – F
c) V – V – F – V – V
d) V – V – F – F – V
e) F – F – F – V – V
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34. Uma paciente de 23 anos de idade encaminhouse a uma clínica odontológica para tratamento
endodôntico do dente 26, com diagnóstico de pulpite
irreversível sintomática. Acerca desse caso clínico e
com base nos conhecimentos correlatos, assinale a
alternativa correta referente aos nervos que devem
ser anestesiados para inicio do tratamento:
a) Palatino maior.
b) Nasopalatino
c) Alveolar superior médio.

36. Assinale (V) ou (F) nos parênteses conforme a
afirmativa seja verdadeira ou falsa, de cima para
baixo, respectivamente, acerca da Lei nº 8.142, de
28 de dezembro de 1990 que dispõe sobre a
participação da comunidade na gestão do Sistema
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área
da saúde:
(____) O Conselho de Saúde, em caráter transitório
e deliberativo, órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço,
profissionais de saúde e usuários, atua na
formulação de estratégias e no controle da execução
da política de saúde na instância correspondente,
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros,
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do
poder legalmente constituído em cada esfera do
governo.
(____) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
quatro anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde
e propor as diretrizes para a formulação da política
de saúde nos níveis correspondentes, convocada
pelo Poder Legislativo ou, extraordinariamente, por
esta ou pelo Conselho de Saúde.
(____) As Conferências de Saúde e os Conselhos de
Saúde terão sua organização e normas de
funcionamento definidas em regimento próprio,
aprovadas pelo respectivo conselho.
(____) A representação dos usuários nos Conselhos
de Saúde e Conferências será paritária em relação
ao conjunto dos demais segmentos.
(____) O Conselho Nacional de Secretários de
Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de
Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão
representação no Conselho Nacional de Saúde.
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Analisando as afirmativas
sequência CORRETA:

acima,

marque

a

a) F – F – V – F - V
b) V – F – F – V - F
c) V – V – F – F - F
d) F – F – V – V - V
e) V – V – F – V - V
37. Acerca da Lei Orgânica da Saúde, é CORRETO
afirmar que a Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento
são definidos em regulamento, contará com a
participação de:
a) 4 (quatro) representantes indicados pela
Conferência Nacional de Saúde e de 2 (dois)
representantes indicados pelo Conferência Nacional
de Saúde.
b) 2 (dois) representantes indicados pelo Ministério
da Saúde, 1 (um) representante indicado pelo
Conferência Nacional de Saúde e de 1 (um)
representante indicado pelo Conselho Nacional de
Saúde.
c) 2 (dois) representantes indicados pelo Conselho
Estadual de Saúde e de 2 (dois) representante,
especialista na área, indicado pelo Conselho Federal
de Medicina.
d) 1 (um) representante indicado pelo Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e 1 (um)
representante indicado pelo Conselho Nacional de
Secretários Municipais de Saúde (Conasems).
e) 1 (um) representante indicado pelo Conselho
Nacional de Saúde e de 1 (um) representante,
especialista na área, indicado pelo Conselho Federal
de Medicina.

c) aos Municípios com recursos compartilhados.
d) ao Distrito Federal com recursos próprios.
e) a todos os entes federativos.
40. Em consonância com o Decreto nº 7.508/2011
que dispõe sobre a organização do Sistema Único de
Saúde (SUS), o planejamento da saúde e também
sobre a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, analise o conceito abaixo:
O conjunto de ações e serviços de saúde
articulados
em
níveis
de
complexidade
crescente, com a finalidade de garantir a
integralidade da assistência à saúde.
O conceito acima mencionado é CORRETO afirmar
que significa:
a) mapa da Saúde.
b) comissões intergestoras
c) rede de atenção à saúde.
d) serviços especiais abertos
e) portas de entrada.

38. De acordo com Lei nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990, a identificação e divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde, é
CORRETO afirmar que se refere a um (a):
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a)
b)
c)
d)
e)

Competência
Diretriz.
Participação complementar
Subsistema de atenção
Objetivo e atribuições.

39. De acordo com a Lei nº 8.080/1990, é
CORRETO afirmar que o financiamento do
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena caberá:
a) à União com recursos próprios.
b) aos Estados com recursos compartilhados.
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RASCUNHO

