
 

 

GABARITO PROVA CIRURGIÃO DENTISTA 

1) O que significa a sigla SUS: 

 

Resposta: Sistema Único de Saúde. 

 

2)  A substituição do modelo de saúde mental com base no hospital psiquiátrico pelo modelo 

de serviços comunitários que (re) insere os usuários em seus territórios existenciais é resultado 

de um processo de: 

 

Resposta: desinstitucionalização. 

 
3) São Atividades básicas de uma equipe de Saúde da Família, EXCETO: 
 

Resposta: Promover ações intrasetoriais e parcerias com organizações formais, 
evitando-se as informais existentes na comunidade, para o enfrentamento conjunto dos 
problemas; 
 

4) “Conjunto de ações sanitárias integradas, inclusive com outros setores do governo e da 
sociedade, que busca o desenvolvimento de padrões saudáveis de: qualidade de vida, condições 
de trabalho, moradia, alimentação, educação, atividade física, lazer entre outros.” 
No âmbito do SUS, a descrição refere-se à: 

 
Resposta: Promoção da saúde. 

 
 

5) No SUS, muitas políticas traçam as diretrizes para melhoria e desenvolvimento do SUS. Uma, 
em especial, trata de valorizar as pessoas em todas as práticas de atenção e gestão, estimulando 
o trabalho em equipe e comprometido com ações integradoras e participativas.  
A qual política o enunciado se refere? 
 

Resposta: Política Nacional de Atenção Básica. 
 
 
6) São princípios doutrinários do SUS: 
 

 
Resposta: Universalidade, integralidade e igualdade. 

 
 

 



 

7) De acordo com as definições do SUS, a atuação efetiva de cidadãos, conselheiros, gestores, 
profissionais e entidades civis nas formulações de políticas, na avaliação e na fiscalização de 
ações de saúde é reconhecida e denominada como: 

 

Resposta: Gestão participativa. 

8) Assinale a alternativa que NÃO representa um campo de atuação do SUS: 
 
 
Resposta: Referenciar pacientes suspeitos de tuberculose para Rede Privada de Saúde. 
 
 
9) Analise a afirmativa a seguir. O princípio da _________________________ é um conjunto 
articulado e contínuo de ações e serviços de saúde preventivos e curativos, que deve levar em 
consideração as necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, em todos os níveis 
de atenção do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna da afirmativa anterior. 
 

Resposta: Integralidade. 

10) A participação da comunidade na gestão dos serviços de saúde é uma das Diretrizes do 

SUS. Da mesma forma, um Princípio do SUS que se refere à participação da comunidade no 

processo decisório sobre políticas públicas e ao controle sobre a ação do Estado, é 

denominado: 

Resposta: Controle social. 

 

 

Específica  

 

1) A Equipe de Saúde Bucal é Formada por: 

 

Resposta: Dentista, Técnico em Saúde Bucal e Auxiliar de Saúde Bucal. 

 

2) O Programa de Saúde da Família (PSF) foi criado em 1994 como estratégia de reestruturação 

do SUS. Entretanto, a Odontologia só foi incluída posteriormente, visando 

 

Resposta: ampliar a cobertura de atendimento odontológico através da 

implementação de ações e serviços de saúde bucal na atenção básica. 

 



 

3) É considerado indicador de Saúde Bucal de atenção básica do SUS: 

 

Resposta: cobertura de primeira consulta odontológica (COB). 

 

4) Nas diretrizes básicas que regulamentam o Sistema Único de Saúde (SUS), o principal 

responsável pelo atendimento ao doente é 

 

Resposta: o Município. 

 

5) Como principal estratégia de planejamento para a melhoria das condições de saúde bucal 

no Brasil, o Ministério da Saúde mantém, desde 2003, o Programa 

 

Resposta: Brasil Sorridente. 

 

6) “A equipe de saúde bucal deve estar capacitada a oferecer, de forma conjunta, ações de 

promoção, proteção, prevenção, tratamento, cura e reabilitação, tanto no nível individual 

quanto no coletivo”. Essa característica do processo de trabalho em Odontologia conceitua 

 

Resposta: a integralidade da atenção. 

 

7) As diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorridente) propõem a ampliação e a 
qualificação da assistência odontológica por meio da organização do processo de trabalho, de 
forma a garantir procedimentos mais complexos e conclusivos, resolvendo a necessidade que 
motivou a procura da assistência, evitando o agravamento do quadro e as futuras perdas 
dentárias, entre outras sequelas. Para isso, os serviços precisam disponibilizar tempo de 
consulta suficiente e adequado à complexidade do tratamento. Com base no exposto, com 
relação aos procedimentos clínicos que podem ser realizados na atenção básica, assinale a 
alternativa correta. 
 

Resposta: Atendimentos de urgência odontológica. No caso de dor de origem dental, 
a recomendação é a pulpectomia com o preparo dos condutos radiculares, deixando para a 
atenção de média complexidade a obturação do canal. 
 

8) São princípios norteadores das ações da atual Política Nacional de Saúde Bucal no Brasil: 

 
 

Resposta: gestão participativa; ética e vínculo. 
 
 

 



 

9)  “Compreende ações que objetivam a apropriação do conhecimento sobre o processo 

saúde-doença, incluindo fatores de risco e de proteção à saúde bucal, possibilitando ao 

usuário mudar hábitos e apoiando-o na conquista de sua autonomia.” A definição apresentada 

no texto se refere a (aos): 

 

 
Resposta: Educação em saúde. 

 
 
 

10 - Os pilares da Estratégia de Saúde da Família, inclusive da Saúde Bucal, são: 

 

Resposta: Promoção de Saúde, Visita Domiciliar e Consulta. 

 
 


