
PROCESSO SELETIVO 
 

 

  
 

  
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
 
01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno, com o enunciado das 12 (dose) questões, sendo elas 10 objetivas e 02 subjetivas. 
b)  CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas e subjetivas formuladas nas 

provas.  
02- Verifique se este material está em ordem e se o se escreveu o nome corretamente. Caso contrário, 

notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal. 
03-  Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta 

esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul.  
04-  No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita 

cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica 
transparente de tinta na cor preta, de forma contínua e densa.  

05- Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O 
CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver 
danificado. 

06-  Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 alternativas classificadas com as letras 
(A), (B), (C) e (D); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar 
UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS 
RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.  

07-  As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.  
08-  SERÁ ELIMINADO da Seleção o candidato que:  

a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de 
rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
 b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES 
e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.  
Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir 
do efetivo início das mesmas. Por motivos de segurança, o candidato NÃO PODERÁ LEVAR O 
CADERNO DE QUESTÕES. 

09-  Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as 
marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.  

10-  Quando terminar, entregue ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE a 
LISTA DE PRESENÇA.  

11-  O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS É DE 2 (DUAS) HORAS, incluído o tempo para a 
marcação do seu CARTÃO-RESPOSTA.  

12-  As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgadas no primeiro dia útil após a 
realização das mesmas, no endereço eletrônico da http://www.serratalhada.pe.gov.br/ e na sede 
da Secretaria Municipal de Saúde.  

13-  ATENÇÃO: Assinale no espaço próprio do seu CARTÃO-RESPOSTA o número do gabarito de seu 
CADERNO DE QUESTÕES e transcreva no espaço apropriado do seu CARTÃO-RESPOSTA, com sua 
caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase: 

 
 

14- ATENÇÃO: escreva seu nome, pondo uma letra em cada quadrícula, no espaço abaixo (não abrevie o 
primeiro e o último nome) 

                        
                        

CPF Cargo: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL / TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL 

 

 Assinatura do Servidor: 

VOCÊ ESTA ONDE VOCÊ SE COLOCA 
 



 
ATENÇÃO: Antes de começar a realizar as provas, verifique se atendeu aos comandos dos itens 

13 e 14 da capa. 
 

CARGO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL / TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL 
 

QUESTÕES OBJETIVAS: 01 A 10 
 
1- A partir da promulgação da Constituição, em 1988, a saúde ganhou rumos diferentes com a 
criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Em 28 de dezembro de 1990, a Lei n° 8.142 instituiu as 
Conferências e os Conselhos de Saúde, instâncias de controle social. O Decreto nº 99.438, de 7 de 
julho de 1990, regulamentou as novas atribuições do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e definiu 
entidades e órgãos para o novo plenário, com 30 membros. Sobre a 8° Conferencia de Saúde podemos 
afirmar que:  
 
I- A 8ª foi a primeira conferência que contou com a participação de usuários. Antes dela, os debates 
se restringiam à presença de deputados, senadores e autoridades do setor. As conferências eram 
“intraministério”. O Ministério da Saúde convidava pessoas das secretarias e intelectuais, mas os eventos 
não tinham a dimensão atual.  
II- Os temas foram divulgados e postos em discussão através das pré-conferências estaduais e 
municipais. O interesse da sociedade levou à participação popular. As pré-conferências ativaram a 
mobilização em torno dos temas, que extrapolavam o ambiente técnico. 
III- Houve uma grande assembleia durante a Conferência para discutir a possibilidade de incorporação 
dessas pessoas, e elas acabaram sendo admitidas, como observadores. 
IV- A 8ª ainda discutiu o papel do setor privado. A ideia era ter um sistema exclusivamente público, 
com o setor privado subordinado às normas do SUS, assim como está estabelecido hoje. Os representantes 
do setor privado compareceram, mas não se posicionaram. Essa legislação fixou na composição do CNS 
entre representantes dos usuários, trabalhadores da saúde, gestores (governo) e prestadores de serviço de 
saúde.  
 
(A) I, II e III estão corretas. 
(B) I, II e IV estão corretas. 
(C) I, II e III estão corretas. 
(D) II e IV estão  corretas. 
 
2- A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, foi um marco na história 
da saúde no Brasil, que forneceu as bases para elaboração do capítulo sobre saúde na Constituição 
Federal de 1988 e criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Convocadas pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde, as Conferências têm como objetivos principais avaliar 
a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos três níveis de 
gestão. Marque a alternativa correta: 
 
I- Nivel Primário - Esse nível é o contato inicial para prevenção e redução de risco de doenças. Neste 
nível, não há tratamentos complexos ou combate a doenças. Ele trata do contato inicial para promoção de 
saúde. Para isso, há realização de exames e consultas de rotina, que são importantes para manter uma vida 
saudável.  
II- Nivel Secundário - A complexidade do atendimento neste nível é maior, porem o paciente  não 
entra em contato com profissionais da saúde mais especializados. Neste nivel são realizados exames mais 
detalhados para um diagnóstico preciso e tratamento adequado. 
III- Nivel Terciário - Geralmente, o paciente foi encaminhado para este nível após passar pelo primário 
ou secundário. É um atendimento altamente especializado para pacientes que podem estar internados e 
precisam de cirurgias e exames mais invasivos. 
IV- Fazem parte da atenção secundária os ambulatórios especializados distribuídos pelos hospitais, 
policlínicas, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Hospital Dia, Centro Especializado em Diabetes, 
Obesidade e Hipertensão (CEDOH), entre outros. 
 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas I, II e IV estão corretas. 
(C) Apenas I, III e IV estão corretas. 



(D) Todas estão corretas. 
 
3- Todos usuarios devem ser atendidos e receber assistencia no SUS, desde as necessidades 
basicas até alta complecidade, esta diretriz compete a qual principio? 
 
(A) Integralidade. 
 
(B) Universalidade. 
 
(C) Equidade. 
 
(D) Todas estão corretas. 
 
 
 
 
4- As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que 
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas 
no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seus princípios, sobre eles responda a 
alternativa correta: 
 
(A) Integralidade de assistência, é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade 
do sistema. 
 
(B)  A igualdade da assistência à saúde, deve ser exercida sem preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie quando necessaria. 
 
(C)  A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a 
orientação programática é de responsabilidade municipal. 
 
(D) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 
 
5- As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja 
diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de 
forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente, responda: 
 
(A) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços 
de saúde que lhes correspondam sem necessidade de repasse do estado. 
 
(B) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em distritos de forma 
a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde 
utilizando meramente recurço municipal. 
 
(C) Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os 
respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância. 
 
(D) Sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos, no âmbito dos Estados e do 
Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente e no âmbito dos Municípios, pela 
respectiva Secretaria de Saúde do estado. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
6- A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que 
envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, 
cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e 
gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território 
definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. Responda: 
 
I- A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora 
do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. 
 
II- É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, 
orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação 
física, intelectual, funcional e outras. 
 
III- A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com 
suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde. 
 
IV- Para o cumprimento do previsto lei 156/8.080 serão adotadas estratégias que permitam minimizar 
desigualdades/iniquidades,  
 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas I e II estão corretas. 
(C) Apenas I, II e III estão corretas. 
(D) Todas estão corretas. 
 
7- Sobre as doenças e agravos de Notificação Compulsória de acordo com a portaria federal 
104 de 25 de janeiro de 2011. De acordo com Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, 
agravos e eventos de saúde pública, marque a alternativa que apresenta somente agravos de 
notificação semanal. 
 
(A) Acidente de trabalho com exposição a material biológico, Dengue, Doença de Chagas Crônica e 
Doença aguda pelo vírus Zika. 
 
(B) Dengue, Doença aguda pelo vírus Zika, Febre Amarela e Febre Tifoide. 
 
(C) Febre Tifoide, Hanseníase, Dengue e Hantavirose. 
 
(D) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
8- Constituem direitos fundamentais dos profissionais inscritos no CRO, segundo suas 
atribuições específicas: 
 
I- Diagnosticar, planejar e executar tratamentos, com liberdade de convicção, nos limites de suas 
atribuições, observados o estado atual da Ciência e sua dignidade profissional. 
II- Guardar sigilo a respeito das informações adquiridas no desempenho de suas funções. 
III- Contratar serviços de outros profissionais da Odontologia, por escrito, de acordo com os preceitos 
deste Código e demais legislações em vigor. 
IV- Decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência, capacidade 
profissional e estulcia, o tempo a ser dedicado ao paciente ou periciado, evitando que o acúmulo de 
encargos, consultas, perícias ou outras avaliações venham prejudicar o exercício pleno da Odontologia. 
 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas I e II estão corretas. 
(C) Apenas I, II e III estão corretas. 
(D) Todas estão corretas. 
 



 
 
9- Com relação ao código de ética profissional constitui infração ética. 
 
I-  Discriminar o ser humano de qualquer forma ou sob qualquer pretexto. 
II- Aproveitar-se de situações decorrentes da relação profissional/ paciente para obter vantagem 

física, emocional, financeira ou política. 
III- Exagerar em diagnóstico, prognóstico ou terapêutica.  
IV- Deixar de esclarecer adequadamente os propósitos, riscos, custos e alternativas do tratamento. 

 
(A) Apenas I está correta. 
 
(B) Apenas I e II estão corretas. 
 
(C) Apenas I, II e III estão corretas. 
 
(D) Todas estão corretas. 
 
 
 
10- Com relação aos Honorarios profissionais descritos no codigo de etica odontologico a fixação 
dos honorários profissionais, serão considerados: 
 
I- Condição sócio-econômica do paciente e da comunidade. 
II- O conceito do profissional. 
III- O costume do lugar.  
IV- A complexidade do caso. 
 
(A) Apenas I está correta. 
 
(B) Apenas I e II estão corretas. 
 
(C) Apenas I, II e III estão corretas. 
 
(D) Todas estão corretas. 
 
  



 
QUESTÕES SUBJETIVAS: 11 E 12 

 
 
 
 
11- LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências. Para ser seguido de forma correta foram criados princípios, as ações e 
serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre os principios organizativos; 
Cite e momente sobre cada um deles: 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
12-  Constituem direitos fundamentais dos técnicos em saúde bucal e auxiliares em saúde bucal, 
cite e comente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 


