FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA – SUPREMA
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS – HMTJ
PROVA DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2015
ODONTOLOGIA
Data: 14/12/2014 - Domingo
Local: Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora– SUPREMA
Endereço: Alameda Salvaterra, nº 200 – Salvaterra – Juiz de Fora/MG
Horário: 09:00 às 12:00 horas

REGULAMENTO
Leia atentamente as seguintes instruções:
1) Você receberá do fiscal o seguinte material:
a) Um cartão de respostas destinado à marcação da opção que julgar acertada em cada pergunta;
b) Um caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões e respectivas opções, sem repetição ou
falha.
2) Verifique se este material está em ordem. Ocorrendo dúvidas, notifique imediatamente ao fiscal.
3) Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
a),b),c),d); somente uma alternativa responde ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta;
a marcação de mais de uma alternativa no cartão anula a questão, mesmo que uma delas esteja correta.
4) As questões são identificadas pelo número que se situa junto ao seu enunciado.
5) Preencha completamente o retângulo correspondente a letra escolhida, com caneta esferográfica com
tinta azul ou preta.
6) Tenha muito cuidado com o cartão de respostas para não dobrá-lo, amassá-lo ou manchá-lo em nenhuma
hipótese será fornecido um substituto. NÃO É PERMITIDO O USO DE CORRETIVO, NEM RASURAS.
7) Sob a carteira somente será permitido o documento de identificação, ficha de inscrição, caneta e borracha.
8) Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de respostas assinado.
9) Boa prova.

ATENÇÃO
Condição de anulação da prova:
Retângulos preenchidos à lápis ou caneta hidrocor.
É proibido portar quaisquer aparelhos eletrônicos, mesmo desligados, incluindo relógio,
computadores de mão, calculadoras, telefones celulares, etc.
A comprovação do porte de qualquer Cirurgia
equipamento
Geraleletrônico pelo candidato resultará em sua
eliminação do processo seletivo.
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CONHECIMENTOS GERAIS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

1) A respeito do conceito de saúde apresentado na Lei n. 8080/90 (Lei Orgânica da Saúde- Ministério da Saúde),
marque a alternativa correta:
a) Saúde é sinônimo de ausência de doenças;
b) Os níveis de saúde de uma população independem das condições sociais e econômicas vigentes no país;
c) Saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado, de forma exclusiva, garantir as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício;
d) Saúde é definida a partir dos elementos que a determinam e condicionam: alimentação, moradia, saneamento
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda etc.
2) A descentralização político-administrativa do Sistema Único de Saúde significa que:
a) Enfatiza-se a descentralização para os Estados;
b) Os poderes do Governo Federal, Estados e Municípios serão compartilhados com os movimentos sociais,
sindicatos e partidos políticos;
c) A direção é única para cada ente federado, recaindo a ênfase da descentralização dos serviços para os
municípios;
d) Há capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis governamentais.
3) A Lei 8142/90 dispõe sobre:
a) O exercício do controle social/participação popular na gestão do SUS e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;
b) Os serviços públicos e privados conveniados ao SUS.
c) Sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde e organização e funcionamento dos
serviços correspondentes;
d) A política de recursos humanos na área da saúde.
4) Em relação aos Conselhos Municipais de saúde é INCORRETO afirmar que:
a) Fiscalizam a aplicação dos recursos da saúde;
b) Funcionam no nível municipal e estadual, cabendo ao Governo Federal a atribuição de coordená-los;
c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais
segmentos;
d) São criados através de leis municipais;
5) Organizar os serviços de saúde por níveis de complexidade da assistência significa:
a) Regionalizar;
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b) Hierarquizar;
c) Integrar ações e programas;
d) Possibilitar a participação popular.
6) Os princípios doutrinários que conferem legitimidade ao Sistema Único de Saúde são:
a)
b)
c)
d)

Universalidade, igualdade e descentralização político-administrativa;
Universalidade, integralidade e equidade;
Universalidade, integralidade e participação popular;
Integralidade, equidade e direito à informação.

7) Observe os dados da tabela abaixo e marque a opção CORRETA sobre a afirmação que vem a seguir:
Taxa de mortalidade infantil, segundo as regiões do Brasil, de 1990 a 2010
Ano
1990
2000
2010

Norte
44,6
28,6
23,5

Nordeste
74,3
43,0
33,2

Sudeste
33,6
20,7
16,6

Sul
27,4
18,4
15,1

Centro-Oeste
31,2
21,0
17,8

Fonte: IBGE/2010

Se um gestor optar por distribuir os mesmos recursos para todas as regiões do Brasil para investimento na
diminuição da mortalidade infantil, pode-se afirmar que ele estará indo de encontro, de acordo com os
fundamentos do SUS, ao princípio da:
a) Igualdade;
b) Integração;
c) Equidade;
d) Descentralização.

8) Para receberem os recursos repassados de forma regular e automática pelo Ministério da Saúde para os
municípios, estes deverão contar com, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Fundo de Saúde;
Plano de Saúde;
Conselho de Saúde;
Comissão de elaboração

de

convênios

entre
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os

Estados

e

os

Municípios.
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9) Sobre o financiamento do Sistema Único de Saúde é INCORRETO afirmar que:
a) O sistema de saúde brasileiro é financiado por meio de impostos gerais, contribuições sociais (impostos para
programas sociais específicos), desembolso direto e gastos dos empregadores com saúde.
b) A gestão dos recursos orçamentários da saúde deve ser feita, em cada esfera de governo, por meio dos
conselhos de saúde que agregam todos os recursos alocados para o setor.
c) O financiamento do SUS é de responsabilidade das três esferas de governo e está normatizado pela lei
complementar n. 141/2012, que regulamentou a Emenda Constitucional n. 29/2000.
d) Em relação aos gastos em saúde, dois aspectos são fundamentais: a insuficiência do volume de recursos gastos
no país e os mecanismos e formas de alocação desses recursos.
10) De acordo com o art. 4º do Decreto 7508/2011, que regulamenta a Lei 8080/1990, as regiões de saúde devem
conter, no mínimo, ações e serviços de, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Atenção Primária.
Urgência e Emergência.
Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
Serviços Especializados em Saúde da Mulher e da Criança.

11) O artigo 9º do Decreto 7508/2011 define que as PORTAS DE ENTRADA às ações e serviços de saúde nas redes
de atenção à saúde são os serviços de:
a)
b)
c)
d)

atenção primária; atenção de urgência e emergência; atenção psicossocial; e especiais de acesso aberto.
atenção primária; atenção ambulatorial especializada; atenção psicossocial; e vigilância em saúde.
atenção primária; atenção psicossocial; especiais de acesso aberto; farmácias comunitárias.
atenção primária; atenção ambulatorial especializada; atenção psicossocial; serviços de atenção à saúde da
mulher e da criança.

12) O Decreto 7508/2011 também propõe mecanismos de controle mais eficazes e cria instrumentos de pactuação
e monitoramento das ações realizadas nas três esferas de governo. Pretende-se que o acordo firmado entre os
três entes federados possa ser expresso por meio de um instrumento jurídico denominado:
a)
b)
c)
d)

Comissão Intergestores Tripartite.
Comissão IntergestoresBipartite.
Pactos pela Saúde.
Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.

13) Sobre a organização e oferta de serviços de saúde no Brasil podemos afirmar que, EXCETO:
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a) A ATENÇÃO BÁSICA tem o objetivo de oferecer acesso universal e serviços abrangentes, coordenar e expandir a
cobertura para níveis mais complexos de cuidado, bem como implementar ações de promoção de saúde e
prevenção de doenças.
b) A ATENÇÃO SECUNDÁRIA é muito regulamentada e os procedimentos de média complexidade freqüentemente
são escolhidos em detrimento dos procedimentos de alto custo.
c) A ATENÇÃO TERCIÁRIA no SUS inclui alguns procedimentos de alto custo, realizados predominantemente por
prestadores privados contratados e hospitais públicos de ensino, pagos com recursos públicos a preços
próximo são valor de mercado.
d) Os desafios da assistência hospitalar no Brasil incluem o controle de custos, o aumento da eficiência, a garantia
da qualidade da atenção e da segurança do paciente, a provisão de acesso a cuidados abrangentes, a
coordenação com a atenção básica e a inclusão de médicos na resolução de problemas.
14) Sobre o acesso e uso dos serviços de saúde no Brasil, classifique as sentenças abaixo como verdadeiras ou
falsas e, em seguida, escolha uma das alternativas:
A- ( ) O acesso aos serviços de saúde no Brasil melhorou consideravelmente após a criação do SUS.
B- ( ) Embora tenha crescido o acesso ao sistema público de saúde, as diferenças na utilização de serviços entre
pessoas que possuem seguros de saúde e as que não os possuem não está diminuindo, ao contrário, aumentou nos
últimos anos.
C- ( ) o Programa Nacional de Imunização é um dos mais bem-sucedidos programas de saúde pública no Brasil, o
que é demonstrado por sua alta cobertura e sustentabilidade.
D- ( ) As desigualdades por nível educacional no uso de serviços de saúde estão diminuindo de forma consistente.
Escolha a alternativa que corresponde à sua classificação das sentenças acima em verdadeiras e falsas (da letra A a
D):
a)
b)
c)
d)

V; V; F; F.
V; F; V; V.
F; F; V; V.
F; V; V; F.

15) Sobre as REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE, marque a alternativa INCORRETA:
a) A atenção terciária tem entre suas funções a responsabilidade de coordenar a organização dos fluxos e contrafluxos dos usuários pelos diversos pontos de atenção à saúde.
b) Região de Saúde é um espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes,
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e estrutura de
transportes compartilhados.
c) A estrutura operacional das redes de atenção à saúde é constituída pelos diferentes pontos de atenção à
saúde.
d) Entre os atributos das redes de atenção à saúde é fundamental a definição da população e território, visando
amplo conhecimento de suas necessidades e preferências que determinam a oferta de serviços de saúde.
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16) A Lei nº 8080/90 estabelece que estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS),
exceto:
a) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde;
b) 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;
c) O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde;
d) Ações de assistência social.

17) A Rede de Atenção à Saúde é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes
densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam
garantir a integralidade do cuidado. São fundamentos da rede de atenção à saúde, exceto :
a)
b)
c)
d)

Economia de Escala;
Gestão integrada dos sistemas de apoio administrativo, clínico e logístico;
Financiamento exclusivamente estadual , garantido e suficiente, alinhado com as metas da rede;
Atenção Primária em Saúde estruturada como primeiro nível de atenção e porta de entrada do sistema,
constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a população, integrando, coordenando o cuidado, e
atendendo as suas necessidades de saúde;

18) A organização da atenção e da gestão do SUS se caracteriza por intensa fragmentação de serviços, programas,
ações e práticas clínicas demonstrado por:

a) Lacunas assistenciais importantes;
b) Financiamento público insuficiente, fragmentado e baixa eficiência no emprego dos recursos, com redução da
capacidade do sistema de prover integralidade da atenção à saúde;
c) Configuração adequada de modelos de atenção, com equilíbrio entre a oferta de serviços e a necessidade de
atenção, conseguindo acompanhar a tendência de declínio dos problemas agudos e de ascensão das condições
crônicas;
d) Fragilidade na gestão do trabalho com o grave problema de precarização e carência de profissionais em
número e alinhamento com a política pública;
19) O Pacto pela Vida, uma das dimensões do Pacto pela Saúde, está constituído por um conjunto de
compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação
de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. São prioridades do
Pacto pela vida, exceto:
Processo Seletivo Residência Multiprofissional 2015

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL / 2015

a)
b)
c)
d)

Câncer de colo de útero e de mama
Doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza
Atenção Básica
Cirurgias eletivas

20) Para efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos estabelecidos na Lei Complementar nº 141/2012,
serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas referentes a, exceto :

a) Vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária;
b) Atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e
recuperação de deficiências nutricionais;
c) Limpeza urbana e remoção de resíduos;
d) Remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de que trata este artigo, incluindo os
encargos sociais;

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) O músculo do soalho bucal de importante papel na deglutição, conhecido como “diafragma bucal”, é o:
a)
b)
c)
d)

Gênio-hiódeo
Platisma
Hioglosso
Milo-hiódeo

22) Nas fraturas do processo coronoideda mandíbula, o deslocamento do fragmento ósseo ocorre por ação do
músculo:
a)
b)
c)
d)

Pterigoide medial
Pterigoide lateral
Masseter
Temporal

23) Paciente apresenta fratura parassinfisária bilateral de mandíbula. A urgência no atendimento deve ser no
sentido de:
a) Fazer antibioticoterapia profilática
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b) Evitar obstrução de vias aéreas.
c) Evitar a formação de edema.
d) Radiografar
24) A disjunção craniofacial também é conhecida como fratura:
a)
b)
c)
d)

Le Fort III
Le Fort II
Le Fort I
“Blow out”

25) Conhecendo a anatomia do periodonto, marque o item correto sobre ligamento periodontal:
a) É acelular.
b) É formado por fibras elásticas e não é vascularizado.
c) É um tecido conjuntivo frouxo, ricamente vascularizado e celular.
d) É contínuo com a lâmina própria da gengiva e está separado da gengiva por fibras.

26) Na determinação, se a lesão for de origem periodontal ou endodôntica, o que se destaca como de maior
importância é:
a) Percussão.
b) Teste pulpar.
c) Radiografia periapical.
d) Mobilidade periodontal.
27) NÃO é uma característica do cimento de ionômero de vidro:
a) Liberação de flúor
b) Alta resistência à tensão
c) Baixa solubilidade inicial
d) Grande adesividade
28) O material indicado para obtenção de moldes, destinados à confecção de um modelo de estudo de uma boca
parcialmente edêntula, é:
a)
b)
c)
d)

Hidrocoloide irreversível.
Godiva.
Cera comum.
Gesso de revestimento
Processo Seletivo Residência Multiprofissional 2015

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL / 2015
29) Um profissional observa, durante o exame clínico, que um dos dentes do seu paciente apresentava-se em
infraoclusão. Realizou uma radiografia periapical deste dente e pode observar que, em determinada parte da
raiz, o espaço do ligamento periodontal não estava presente. Baseado nas características clinicas e
radiográficas o diagnóstico foi de:
a)
b)
c)
d)

Anquilose dentária
Hipercementose
Reabsorção radicular externa
Dilaceração radicular

30) Qual tumor odontogênico que apresenta o aspecto radiográfico denominado “raios de sol”?
a) Ameloblastoma.
b) Osteossarcoma.
c) Mixoma.
d) Carcinoma intra-ósseo
31) Sobre o crescimento craniofacial pós-natal é correto afirmar:
a)
b)
c)
d)

O crescimento maxilar transversal ocorre por aposição óssea vestibular e reabsorção palatina
O crescimento maxilar ocorre principalmente por aposição óssea nas suturas
O crescimento mandibular é eminentemente sutural
O crescimento mandibular ocorre por reabsorção posterior e aposição anterior

32) Os mecanismos importantes do crescimento ósseo são:
a) Deslizamento e deslocamento.
b) Deslizamento, deslocamento e remodelação.
c) Aposição, reabsorção e remodelação.
d) Aposição, reabsorção e deslizamento

33) A droga de primeira escolha no tratamento empírico das infecções odontogênicas é a:
a) Eritromicina.
b) Penicilina.
c) Clindamicina.
d) Cefalexina
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34) No protocolo de terapêutica medicamentosa profilática da endocardite, é recomendada a cobertura antibiótica
para o seguinte procedimento:
a) Extração dentária
b) Aplicação tópica de flúor
c) Exfoliação de dentes decíduos
d) Colocação de isolamento absoluto

35) Com relação à anatomia pulpar, o primeiro molar inferior normalmente apresenta:
a)
b)
c)
d)

1canal radicular central.
2 canais radiculares, um mesial e um distal
3 canais radiculares, um mesial e dois distais
3 canais radiculares, dois mesiais e um distal

36) O método de Frankl é atualmente o principal método empregado para a avaliação do comportamento. A sua
escala de classificação divide o comportamento infantil observado em:
a)
b)
c)
d)

Subnormal, nervoso, medroso e desajustado.
Cooperativo, tímido ou assustado, medroso e agressivo.
Proteção excessiva, repulsa, ansiedade excessiva e dominação.
Definitivamente negativo, negativo, positivo e definitivamente positivo.

37) Com relação às características dos materiais de moldagem, assinale os que podem ser classificados como
hidrófilos:
a)
b)
c)
d)

Silicona de condensação e poliéter
Hidrocoloide reversível e polissulfeto
Hidrocoliode irreversível e poliéter
Hidrocoloide reversível e silicone de adição

38) Em um arco estão ausentes os dentes 18, 17, 16, 15, 21, 25, 26, 27, 28. Qual a sua classe de Kennedy?
a)
b)
c)
d)

Modificação 1 da Classe II.
Modificação 2 da Classe III.
Modificação 1 da Classe I.
Modificação 4 da Classe I
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39) De acordo com a Portaria nº 453 do Ministério da Saúde, o diâmetro do feixe de radiação, na extremidade de
saída do cilindro localizador dos aparelhos odontológicos deve ter no máximo:
a)
b)
c)
d)

5,0 centímetros.
5,5 centímetros.
6,0 centímetros.
6,5 centímetros.

40) O corticoide inibe a cascata do ácido araquidônico pelo bloqueio do (a):
a)
b)
c)
d)

Tramboxano A2
Fosfolipase A2
Leucotrieno
Plasminatromboplásica
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