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• Quando for permitido abrir o caderno, verifique se 
está completo ou se apresenta imperfeições gráficas 
que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite ou-
tro caderno de provas ao fiscal de sala.

• Este caderno contém as provas objetivas, com 40 ques-
tões objetivas, conforme quadro acima.

• Cada questão apresenta quatro alternativas de respos-
ta, das quais apenas uma é a correta. Responda o ca-
derno de provas e marque no Cartão-Resposta as letras 
correspondentes às respostas assinaladas no caderno 
de provas.

• No cartão, as respostas devem ser marcadas com cane-
ta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos 
seus limites e sem rasuras.

• O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e 
não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo 
verifique se seus dados estão impressos corretamente; 
se houver erros, notifique ao fiscal de sala.

• O tempo de duração das provas é de 3 horas, a partir do 
sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do 
pacote de prova, a distribuição do material,  a leitura 
dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.

• Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora 
após o início das provas e poderá levar este caderno 
de provas somente no decurso dos últimos 30 minutos 
anteriores ao horário estipulado para o seu término.

• Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o pre-
enchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido 
tempo adicional para completar o preenchimento.

• Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer 
na sala de provas, sendo liberados após a entrega do 
cartão resposta pelo último candidato e das assinatu-
ras dos mesmos no relatório de sala.

• Ao terminar, devolva ao aplicador, separadamente, o 
Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.
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Gerais do Município 21 a 25
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I
Observe o texto abaixo:

Viva saudável com os livros - DIOGENES
Os livros Diogenes acham-se internacionalmente 

introduzidos na biblioterapia

Posologia
As áreas de aplicação são muitas. Principalmente resfria-
dos, corizas, dores de garganta e rouquidão, mas também 
nervosismo, irritações em geral e dificuldade de concen-
tração. Em geral, os livros Diogenes atuam no processo 
de cura de quase todas as doenças para as quais prescre-
ve-se descanso. Sucessos especiais foram registrados em 
casos de convalescença.
Propriedades
O efeito se faz notar pouco tempo após iniciada a leitura 
e tem grande durabilidade. Livros Diogenes aliviam ra-
pidamente a dor, estimulam a circulação sanguínea e o 
estado geral melhora.
Precauções/riscos
Em geral, os livros Diogenes são bem tolerados. Para 
miopia, aconselham-se meios de auxílio à leitura. São 
conhecidos casos isolados nos quais o uso prolongado 
produziu dependência.
Dosagem
Caso não haja outra indicação, sugere-se um livro a cada 
dois ou três dias. Regularidade no uso é o pressuposto 
essencial para a cura. Leitura diagonal ou desistência 
prematura podem interferir no efeito.
Composição
Papel, cola e cores na impressão. Os livros Diogenes são 
ecologicamente produzidos. Neles são usados somente 
papéis fabricados sem cloro e sem ácidos, o que garan-
te alta durabilidade. Também, no caso de qualidade de 
vida, garante-se ótima distração.
LIVROS DIOGENES são menos aborrecidos.

(Fonte: Ulla FIX,1997:100 - tradução: MARCUSCHI, Luiz Antônio. 
Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2008, p.165/166).

QUESTÃO 01
Leia as afirmações abaixo sobre o texto:

I. O texto apresenta intergenericidade de funções e for-
mas de gêneros diversos.
II. A construção formal do texto apresenta um tipo de 
intertextualidade chamada paráfrase.
III. Pode-se afirmar que predomina no texto o domínio 
discursivo da propaganda.
IV. A tipologia textual predominante, no texto em aná-
lise, é  a injunção.

Marque a alternativa correta:

A ( ) I, II.
B ( ) II, III.
C ( ) III, IV.
D ( ) I, II, IV.

QUESTÃO 02
Observe a colocação pronominal destacada nos se-

guintes fragmentos do texto e coloque V ou F em cada 
segmento:

(   ) 1 - “...doenças para as quais prescreve-se descanso.”
(   ) 2 - “O efeito se faz notar...”
(   ) 3 - “...aconselham-se meios de auxílio à leitura.”
(   ) 4 - “...sugere-se um livro a cada dois ou três dias.”

A sequência correta é:

A ( ) V, F, V, V.
B ( ) V, F, V, F.
C ( ) V, V, F, F.
D ( ) F, F, V, V.

QUESTÃO 03
No processo  comunicativo, os textos apresentam 

determinadas funções e, em cada esfera de utilização da 
língua, elaboram-se determinados gêneros discursivos a 
fim de que se cumpra a finalidade comunicativa. A aná-
lise geral do texto permite a sua classificação como pará-
frase de uma bula de remédio, pois:

A ( ) Baseia-se na defesa de um ponto de vista com pre-
domínio de sequências argumentativas.

B ( ) Relata conhecimentos acadêmicos por meio de se-
quências expositivo-explicativas.

C ( ) Explicita posicionamento sobre um tema polêmi-
co, fazendo uso de sequências descritivas.

D ( ) Volta-se para a divulgação de assunto popular, fa-
zendo uso de sequências apenas narrativas.
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QUESTÃO 04
A correspondência entre o operador discursivo em 

destaque e a descrição de seu funcionamento dentro dos 
parênteses ocorre em:

A ( ) “As áreas de aplicação são muitas. Principalmente 
resfriados, corizas, dores de garganta e rouquidão, 
mas também nervosismo, irritações em geral e 
dificuldade de concentração”. (Associação entre 
elementos diferentes com vistas a uma mesma 
conclusão)

B ( ) “Caso não haja outra indicação, sugere-se um li-
vro a cada dois ou três dias”. (Introdução de con-
clusão a partir de argumentos apresentados poste-
riormente)

C ( ) “Os livros Diogenes são ecologicamente produzi-
dos. Neles são usados somente papéis fabricados 
sem cloro e sem ácidos...” (Apresentação de uma 
explicação contrária ao enunciado anterior)

D ( ) “...os Livros Diogenes são bem tolerados. Para 
miopia, aconselham-se meios de auxílio à leitura”. 
(Apresentação de uma ideia concessiva ao enun-
ciado anterior) 

QUESTÃO 05
O texto em estudo apresenta algumas palavras 

acentuadas. Marque a alternativa cujo acento das pala-
vras abaixo justifica-se pela mesma regra:

A ( ) Áreas, também.
B ( ) Ótima,  saudável.
C ( ) Desistência, dependência.
D ( ) Três, ácidos.

QUESTÃO 06
Observe as palavras em destaque nos seguintes 

fragmentos do texto em estudo:

“Principalmente resfriados, corizas, dores de gar-
ganta...”/ “Para miopia, aconselham-se meios de auxílio 
à leitura.”

Marque a alternativa que apresenta os processos pe-
los quais esses vocábulos foram formados:

A ( ) Prefixal e sufixal.
B ( ) Parassintético e prefixal.
C ( ) Aglutinação e sufixal.
D ( ) Sufixal e regressivo.

TEXTO II
GERA, degenera

Gera
Degenera
Já era
Regenera
Gera

(ANTUNES, Arnaldo; SCANDURRA, Edgard. In: SCAN-
DURRA, Edgard. Benzina. São Paulo: EMI, 1996. Disponível em: 

https://www.arnaldoantunes.com.br. Acesso em: 03 jul. 2022)

QUESTÃO 07
O trabalho poético do Texto II tem como base uma 

figura de linguagem chamada:

A ( ) Prosopopeia.
B ( ) Metáfora.
C ( ) Paranomásia.
D ( ) Metonímia.

QUESTÃO 08
Considerando o título desse poema e o significado 

das expressões que o compõem, pode-se inferir que o 
tema  dessa composição é:

A ( ) Deterioração.
B ( ) Ciclo de uma nova vida.
C ( ) Envelhecimento.
D ( ) Morte.
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MATEMÁTICA

QUESTÃO 11
Para medir um prédio, um engenheiro mede sua 

sombra, ao mesmo tempo, usa uma estaca de 2 metros 
de altura fincada verticalmente no chão, que projeta uma 
sombra de 35 centímetros. Sabendo que a sombra proje-
tada pelo prédio, no mesmo momento, é de 35 metros, 
qual é a altura do prédio encontrada pelo engenheiro? 

A ( ) 200 metros.
B ( ) 250 metros.
C ( ) 300 metros.
D ( ) 350 metros.

QUESTÃO 12
Um vendedor dá um desconto de 20% sobre uma 

mercadoria para pagamento a vista. Desse modo ele ain-
da obtém um lucro de 20% para o preço pago por ela. 
Qual seria o lucro se o desconto não fosse dado? 

A ( ) 40%.
B ( ) 45%. 
C ( ) 50%.
D ( ) 55%.

QUESTÃO 13
Uma pessoa andando numa planície de um ponto 

A para um ponto B, em linha reta, perfazendo um to-
tal de 1,2 quilômetros, observando um objeto fixo (O), 
percebe que o ângulo BÂO mede sessenta graus e que o 
ângulo  mede quarenta e cinco graus. Qual a menor 
distância do homem ao objetivo quando ele percorre o 
trajeto AB?

 
A ( ) 600(3- (  3)) metros.
B ( ) 500(3- (  3)) metros.
C ( ) 400(3- (  3)) metros.
D ( ) 300(3- (  3))  metros.

QUESTÃO 14
Aumenta-se a aresta de um cubo em duas unida-

des e com isso sua área de superfície total aumenta 216 
metros quadrados. Nessas condições, qual o volume do 
cubo depois de aumentarmos suas arestas? 
 
A ( ) 800 m3.
B ( ) 900 m3.
C ( ) 1.000 m3.
D ( ) 1.100 m3.

TEXTO III

(Disponível em: https://domtotal.com/charge/2423/2018/ 
11/situação-atual-do-brasil. Acesso em: 03 jul. 2022)

QUESTÃO 09
Observe o emprego da vírgula após o vocábulo pai, 

na fala do primeiro interlocutor e antes do vocábulo fi-
lho, na fala do segundo interlocutor. Em ambos os casos, 
a vírgula foi empregada porque separa:

A ( ) O vocativo nos respectivos diálogos.
B ( ) O aposto explicativo.
C ( ) O adjunto adverbial.
D ( ) O predicativo do sujeito.

QUESTÃO 10
Em relação ao plano linguístico (verbo-visual), o 

efeito de humor, na charge, é construído por meio:

A ( ) Da sintonia entre a pergunta do filho e a resposta 
dada pelo pai.

B ( ) Da incongruência entre a pergunta feita pelo filho 
e a resposta dada pelo pai.

C ( ) Da resposta do pai que apresenta uma crítica à 
atual situação do Brasil.

D ( ) Do sincretismo entre a resposta do pai à pergunta 
do filho.
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QUESTÃO 15
Um recipiente cônico, de vértice voltado para bai-

xo, com altura de doze metros, contém 9,42 metros cú-
bicos de água que determina um cone menor com altura 
de 4 metros.  Para preencher totalmente o recipiente com 
água, gastaria quantos metros cúbicos?

 
A ( ) 231,45 metros cúbicos.
B ( ) 235,52 metros cúbicos.
C ( ) 245,32 metros cúbicos.
D ( ) 254,34 metros cúbicos.

QUESTÃO 16
Para medir o raio da terra, um cientista observa 

que, numa determinada cidade, o ângulo formado pelo 
raio solar e uma estaca é de sete graus e meio. No mes-
mo instante, obteve a informação de que, noutra cidade, 
distante da primeira de oitocentos quilômetros, uma es-
taca fincada verticalmente forma um ângulo nulo com 
o raio solar. Nessas condições, podemos observar que o 
raio da terra, calculado usando os dados fornecidos pelo 
cientista, é de:
 
A ( ) 6.351 km.
B ( ) 6.451 km.
C ( ) 6.551 km.
D ( ) 6.651 km.

QUESTÃO 17
 Um teste de inteligência consiste em vinte proble-

mas de matemática. A regra geral para pontuar as notas 
dos participantes é que cada problema acertado contaria 
seis pontos e cada problema errado descontaria três pon-
tos a menos. Nessa prova um candidato recebeu trinta 
pontos. Quantas questões ela errou?
 
A ( ) 10.
B ( ) 12.
C ( ) 14.
D ( ) 16.

QUESTÃO 18
Duas bombas d’água estão abertas e despejam 

água num recipiente. A primeira fornece meio metro cú-
bico de água por minuto e a segunda fornece dois metros 
cúbicos por minuto. Ao fim de cinco minutos quantos 
litros d´água haverá no recipiente?
 
A ( ) 12,5 litros.
B ( ) 125 litros.
C ( ) 1.250 litros.
D ( ) 12.500 litros.

QUESTÃO 19
Considere um número de três algarismos (abc). 

Multiplicando o algarismo das centenas por 2, somando 
3, multiplicando por 5, somando 7, somando o algarismo 
das dezenas, multiplicando por 2, somando 3, multipli-
cando por 5, somando o algarismo das unidades, obtém-
-se qual expressão algébrica?
 
A ( ) abc + 220.
B ( ) abc + 225.
C ( ) abc + 230.
D ( ) abc + 235.

QUESTÃO 20
Duas torneiras despejam água num tanque. A 

primeira torneira enche um tanque em duas horas, en-
quanto a segunda torneira enche o tanque em 3 horas. 
Abrindo as duas torneiras no mesmo instante, que tem-
po demoram para encher o tanque juntas?
 
A ( ) 1 h 08 min.
B ( ) 1 h 12 min.
C ( ) 1 h 16 min
D ( ) 1 h 20 min.
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LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS 
GERAIS DO MUNICÍPIO

QUESTÃO 21
De acordo com as disposições da Lei Orgânica do 

Município de Anhanguera, analise as afirmativas a se-
guir e assinale a alternativa correta:

A ( ) São estáveis, após quatro anos de efetivo exercício, 
os servidores nomeados em virtude de concurso 
público. 

B ( ) A iniciativa das leis que disponham sobre autori-
zação para abertura de créditos suplementares ou 
especiais, através do aproveitamento total ou par-
cial das consignações orçamentárias da Câmara é 
da competência exclusiva do Prefeito. 

C ( ) Ao prefeito e ao Vice-Prefeito é permitido desem-
penhar função da administração em empresas 
privadas.

D ( ) São de competência do Município os impostos 
sobre transmissão “inter vivos”, a qualquer título, 
por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, ex-
ceto os de garantia, bem como cessão de direitos a 
sua aquisição.

QUESTÃO 22
José Carlos, servidor integrante da Prefeitura do 

Município de Anhanguera, ocupante de cargo efetivo, 
foi demitido após processo administrativo disciplinar. 
Inconformado, José Carlos ajuizou a ação cabível e ob-
teve decisão judicial que, declarando a ilegalidade de sua 
demissão, determinou seu retorno ao serviço público 
municipal. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Anhanguera, trata-se da seguinte for-
ma de provimento de cargo público:

A ( ) Aproveitamento.
B ( ) Reintegração. 
C ( ) Nomeação. 
D ( ) Readaptação. 

QUESTÃO 23
De acordo com o material informativo sobre o mu-

nicípio, disponibilizado aos candidatos nos sítios oficiais 
do concurso, na internet, está correto:

A ( ) Nas atividades esportivas, destaca-se a natação, 
praticada no Rio Paranaíba.

B ( ) Entre as atividades econômicas do município, des-
taca-se a cerâmica destinada à construção civil.

C ( ) Originária dos tempos antigos, a indústria da car-
ne de sol, ou charque, constitui importante fonte 
de emprego e renda no município.

D ( ) O Estádio Municipal de Esportes Antonio André 
Marques destina-se, apenas, à prática de futebol 
de salão.

QUESTÃO 24
De acordo com o material informativo sobre o mu-

nicipio, disponibilizado aos candidatos nos sitios oficiais 
do concurso, na internet, está correto:

A ( ) Os símbolos oficiais do município são a bandeira e 
o hino.

B ( ) O muro em formato de coroa, no brasão, repre-
senta o poder do Rei de Portugal sobre as  minas 
da região.

C ( ) A bandeira do município contém 3 listras amare-
las e três listras verdes, que representam as matas 
e o ouro, a grande  riqueza da região, responsável 
pelo surgimento do povoado. 

D ( ) O hino de Anhanguera tem a elaboração transpo-
sição musical/harmonia de Guilherme C.L.V. Al-
ves

QUESTÃO 25
De acordo com o material informativo sobre o mu-

nicípio, disponibilizado aos candidatos nos sítios oficiais 
do concurso, na internet, a estrada de ferro teve um pa-
pel muito importante para o desenvolvimento do muni-
cípio. Sobre isso, está correto:

A ( ) A Estação Anhanguera, localizada no povoado 
Amanhece, deu início ao povoamento, nas terras 
do coronel Onofre. 

B ( ) A Estação Anhanguera localizava-se no km 53, 
em Minas, às margens do Rio Paranaíba.

C ( ) O povoamento tornou-se distrito de Catalão, em 
1948. 

D ( ) A Estação Anhanguera localizava-se no km 54, 
em Goiás, às margens do Ribeirão Pirapitinga.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26
Um cirurgião-dentista solicitou radiografias in-

terproximais para a paciente com o objetivo de avaliar 
a possível existência de cáries interproximais ou outras 
alterações. Neste caso, essa solicitação se enquadra em 
qual nível de prevenção de Leavell e Clark?

A ( ) Prevenção Primária. 
B ( ) Prevenção Secundária.
C ( ) Prevenção Terciária. 
D ( ) Prevenção Quaternária.

QUESTÃO 27
A pandemia do Coronavírus trouxe adequações 

quanto à biossegurança na prática odontológica. O Con-
selho Federal de Odontologia reuniu as principais orien-
tações para a categoria no Manual de Boas Práticas em 
Biossegurança para Ambientes Odontológicos (2020), 
como as listadas nas afirmativas a seguir, exceto:

A ( ) Todas as peças de mão (alta e baixa rotação) devem 
passar pelo processo de descontaminação com 
detergente enzimático, limpeza e esterilização de 
acordo com a RDC/ANVISA nº 15 de 15/03/2012.

B ( ) Jaleco/avental impermeável, touca, luvas, másca-
ra cirúrgica devem ser utilizados durante atendi-
mentos e descartados após cada turno em lixeira 
de conteúdo infectante.

C ( ) Respirador facial (N95) deve ser usado por profis-
sionais envolvidos em procedimentos que gerem 
aerossóis (manipulação de vias aéreas, exames in-
vasivos), podendo ser trocado a cada atendimento.

D ( ) Máscara de tecido: seu uso não é recomendado em 
hipótese nenhuma pela OMS, bem como as feitas 
em casa.

QUESTÃO 28
Sobre a pulpotomia dentária, marque a alternativa 

incorreta:

A ( ) Podemos irrigar a câmara pulpar com água de hi-
dróxido de cálcio ou soro fisiológico ou hipoclori-
to de sódio 0,1%.

B ( ) O controle do sangramento é realizado com boli-
nhas de algodão estéreis sempre umedecidas em 
Otosporin (solução corticóide/antibiótico) ou em 
soro fisiológico, durante 10 minutos.

C ( ) Após o controle do sangramento, aplicamos sobre 
a polpa exposta o hidróxido de cálcio PA ou MTA 
com o auxílio de um porta-amálgama.

D ( ) Diante de uma polpa com boa consistência e as-
pecto vermelho vivo, o prognóstico da pulpoto-
mia é excelente ou muito bom.

QUESTÃO 29
É um tumor benigno comumente encontrado nos 

ossos gnáticos, originário de remanescentes da lâmina 
dentária. Quanto ao comportamento clínico, trata-se de 
um tumor de crescimento lento, normalmente assinto-
mático, podendo provocar deslocamento, mobilidade e 
reabsorção dentária, assim como parestesia:

A ( ) Fibroma odontogênico.  
B ( ) Odontoma composto.  
C ( ) Ameloblastoma. 
D ( ) Mixoma.

QUESTÃO 30
Um cirurgião-dentista atendeu uma paciente ges-

tante (4º mês de gestação) na urgência odontológica. Na-
quele momento, dentre as opções de anestésicos, julgue a 
mais correta para o perfil de paciente:

A ( ) Articaína sem vasoconstritor.
B ( ) Prilocaína 3% com felipressina 0,03UI/ml. 
C ( ) Lidocaína 2% com epinefrina na concentração 

1:100.000.
D ( ) Bupivacaína 3% com adrenalina 1:100.000

QUESTÃO 31
A sífilis é uma infecção bacteriana exclusiva de se-

res humanos que é transmitida principalmente através 
de relações sexuais sem o uso de preservativos. Embora 
seja mais comum em regiões genitais, pode manifestar 
sinais e sintomas na cavidade oral como:

A ( ) Manchas mucosas esbranquiçadas ou avermelha-
das cobertas por uma pseudomembrana fibrinosa; 
ulcerações em forma de caracol, máculas papula-
res vermelhas e pápulas fendidas. 

B ( ) Lesões vesiculares em lábio, não havendo remis-
são em até 14 dias; máculas, aftas recorrentes, 
manchas esbranquiçadas. 

C ( ) Macroglossia, aumento na salivação, mau hálito, 
ulcerações papulares vermelhas.

D ( ) Sangramento gengival espontâneo.
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QUESTÃO 32
Sobre os Determinantes Sociais em Saúde, marque 

a alternativa incorreta:

A ( ) Os DSS são associados ao conceito de equidade 
em saúde porque impactam de forma diferente, e 
muitas vezes injusta, a saúde de pessoas, grupos 
sociais e comunidades e suas possibilidades de 
acesso à proteção e ao cuidado à vida.

B ( ) Os DSS são determinantes estruturais e condições 
da vida cotidiana responsáveis pela maior parte 
das iniquidades em saúde entre os países e inter-
namente. Eles incluem distribuição de poder, ren-
da, bens e serviços e as condições de vida das pes-
soas, e o seu acesso ao cuidado à saúde, às escolas 
e à educação; suas condições de trabalho e lazer; e 
o estado de sua moradia e ambiente.

C ( ) ) A análise dos determinantes sociais de saúde 
nos permite intervenções para de ampliar políti-
cas púbicas que possam aumentar as iniquidades, 
igualdades, e avançar para políticas de saúde com 
mais equidade.

D ( ) Os DSS são: “os fatores sociais, econômicos, cultu-
rais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamen-
tais que influenciam a ocorrência de problemas de 
saúde e seus fatores de risco na população”.

QUESTÃO 33
Existem excelentes revisões de estudos sobre selan-

tes e discussões cuidadosas sobre as vantagens de sua 
utilização. Alguns desses trabalhos constituíram a chave 
para a evolução da atual filosofia profissional sobre o uso 
de selantes. Com base nesta afirmativa, segundo Toledo, 
em relação às principais recomendações quanto ao uso 
dos selantes, qual das alternativas abaixo não está cor-
reta:

A ( ) Os dentes selados necessitam de avaliação perió-
dica quanto à integridade e retenção.

B ( ) Os selantes não devem ser utilizados para tratar 
de dentes com lesões questionáveis de cárie ou le-
sões definidas de cárie confinadas ao esmalte nas 
fóssulas ou fissuras.

C ( ) O risco de cárie nas superfícieis com fóssulas e 
fissuras pode permanecer no adulto, podendo ser 
utilizados os selantes nesta fase de vida.

D ( ) Os selantes devem ser utilizados para prevenir a 
cárie em dentes de risco.

QUESTÃO 34
Sobre o Movimento de Reforma Sanitária, julgue os 

itens a seguir:

I. O Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (MRSB) 
constituiu-se no processo de amplas mobilizações da so-
ciedade brasileira pela redemocratização. Expressou a 
indignação da sociedade perante as aviltantes desigual-
dades, a mercantilização da saúde.
II. O Movimento da Reforma Sanitária Brasileira  tinha 
como luta a “Construção de uma nova política de saú-
de efetivamente democrática, tomando por base a eqüi-
dade, a justiça social, a centralização, universalização e 
unificação como elementos essenciais para a reforma do 
setor”.
III. A realização da VIII Conferência Nacional de Saúde 
constituiu-se como marco para a saúde pública no Brasil 
pelo seu caráter democrático e liderado pelo Movimen-
to da Reforma Sanitária Brasileira. Além disso, foi im-
portante para o delineamento do SUS, concretizado pela 
Constituição Federal.

Marque a alternativa correta segundo a avaliação 
das afirmativas:

A ( ) V, F, F.
B ( ) V, V, F.
C ( ) F, V, V
D ( ) V, F, V.

QUESTÃO 35
Qual a indicação para a técnica de tratamento res-

taurador atraumático?

A ( ) Cáries em dentes com mobilidade dental em que 
não seja possível o uso de micromotor. 

B ( ) Cáries com sintomatologia dolorosa. 
C ( ) Dentes com pequenas lesões cariosas onde seja 

possível a introdução de um escavador manual.
D ( ) Dentes recém-irrompidos. 
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QUESTÃO 36
Compete às secretarias estaduais de saúde:

A ( ) Pactuar com a comissão intergestores bipartite e 
informar à comissão intergestores tripartite a de-
finição da utilização dos recursos para a compen-
sação de especificidades regionais. 

B ( ) Inserir a estratégia de saúde da família em sua 
rede de serviços visando a organização sistêmica 
da atenção à saúde.

C ( ) Selecionar, contratar e remunerar os profissionais 
que compõem as equipes multiprofissionais de 
atenção básica.

D ( ) Programar as ações da atenção básica a partir de 
sua base territorial, utilizando instrumento de 
programação nacional ou correspondente local.

QUESTÃO 37
Considerando os objetivos de consolidar, fortale-

cer, ampliar e acelerar o processo de Controle Social do 
SUS, por intermédio dos Conselhos Nacional, Estaduais, 
Municipais, das Conferências de Saúde e Plenárias de 
Conselhos de Saúde, podemos afirmar que as decisões 
do Conselho de Saúde serão adotadas mediante quórum 
mínimo dos seus integrantes, ressalvados os casos regi-
mentais nos quais se exija quórum especial ou maioria 
qualificada de votos. Assinale a alternativa que não coa-
duna com essa orientação:  

A ( ) Entende-se por maioria simples o número inteiro 
imediatamente superior à metade dos membros 
presentes.

B ( ) Entende-se por maioria significativa 2/4 do total 
de membros do Conselho.

C ( ) Entende-se por maioria absoluta o número inteiro 
imediatamente superior à metade de membros do 
Conselho.

D ( ) Entende-se por maioria qualificada 2/3 (dois ter-
ços) do total de membros do Conselho.

QUESTÃO 38
A Lei n. 8080/90, conhecida como Lei Orgânica da 

Saúde, determina que:  

A ( ) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 
formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e 
de outros agravos e no estabelecimento de condi-
ções que assegurem acesso universal e igualitário 
às ações e aos serviços para a sua promoção, pro-
teção e recuperação. 

B ( ) O dever do Estado em prover as condições indis-
pensáveis ao pleno exercício da saúde exclui o das 
pessoas, da família, das empresas e da sociedade.  

C ( ) São de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao poder público dispor, nos ter-
mos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização 
e controle, devendo sua execução ser feita direta-
mente ou através de terceiros e, também, por pes-
soa física ou jurídica de direito privado. 

D ( ) O objetivo do Sistema Único de saúde é apenas a 
assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com 
a realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas   

QUESTÃO 39
Quanto às instâncias colegiadas do Sistema Único 

de saúde, podemos afirmar que: 

A ( ) 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 
Executivo ou, extraordinariamente, pela confe-
rência de saúde ou pelo Conselho de Saúde. 

B ( ) O Conselho de Saúde é composto apenas por pro-
fissionais de saúde e usuários. Ele atua na formu-
lação 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.

C ( ) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) não terão repre-
sentação no Conselho Nacional de Saúde.

D ( ) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será superior ao conjunto 
dos demais segmentos que os compõe.
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QUESTÃO 40
Para receberem os recursos repassados de forma 

regular e automática, os Municípios, Estados e Distrito 
Federal devem contar com: 

I. Fundo de Saúde.
II. Conselho de Saúde, com composição paritária. 
III. Plano de saúde.
IV. Relatórios de gestão.
V. Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo 
orçamento.
VI. Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Car-
gos e Salários (PCCS), previsto o prazo de dois anos para 
sua implantação.

Quanto a veracidade/falsidade dos itens acima, a 
alternativa correta é:

A ( ) Apenas I, II e VI. 
B ( ) Apenas I, II e IV.
C ( ) Apenas II, III, V e VI.
D ( ) I, II, III, IV, V e VI.
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