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PORTUGUÊS
TEXTO I
O disco amarelo iluminou-se. Dois dos automóveis da
frente aceleraram antes que o sinal vermelho aparecesse.
Na passadeira de peões surgiu o desenho do homem
verde. A gente que esperava começou a atravessar a rua
pisando as faixas brancas pintadas na capa negra do
asfalto, não há nada que menos se pareça com uma
zebra, porém assim lhe chamam. Os automobilistas,
impacientes, com o pé no pedal da embreagem,
mantinham em tensão os carros, avançando, recuando,
como cavalos nervosos que sentissem vir no ar a chibata.
Os peões já acabaram de passar, mas o sinal de caminho
livre para os carros vai tardar ainda alguns segundos, há
quem sustente que esta demora, aparentemente tão
insignificante, se a multiplicarmos pelos milhares de
semáforos existentes na cidade e pelas mudanças
sucessivas das três cores de cada um, é uma das causas
mais consideráveis dos engorgitamentos da circulação
automóvel, ou engarrafamentos, se quisermos usar o
termo corrente.
O sinal verde acendeu-se enfim, bruscamente os carros
arrancaram, mas logo se notou que não tinham arrancado
todos por igual. O primeiro da fila do meio está parado,
deve haver ali um problema mecânico qualquer, o
acelerador solto, a alavanca da caixa de velocidades que
se encravou, ou uma avaria do sistema hidráulico,
blocagem dos travões, falhas do circuito elétrico, se é que
não se acabou simplesmente a gasolina, não seria a
primeira vez que se dava o caso. O novo ajuntamento de
peões que está a formar-se nos passeios vê o condutor do
automóvel imobilizado a esbracejar por trás do párabrisas, enquanto os carros atrás dele buzinam frenéticos.
Alguns condutores já saltaram para a rua, dispostos a
empurrar o automóvel empanado para onde não fique a
estorvar o trânsito, batem furiosamente nos vidros
fechados, o homem que está lá dentro vira a cabeça pra
eles, a um lado, a outro, vê-se que grita qualquer coisa,
pelos movimentos da boca percebe-se que repete uma
palavra, uma não, duas, assim é realmente, consoante se
vai ficar a saber quando alguém, enfim, conseguir abrir
uma porta. Estou cego.
(Saramago, em Ensaio sobre a cegueira, Editora
Companhia das Letras, 1995, págs. 11-12).
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QUESTÃO 1_____________________________________
O texto é:
a) Narrativo com argumentação convincente.
b) Dissertativo com uso de palavras e expressões de
cunho conotativo.
c) Dissertativo-argumentativo com uso de palavras e
expressões de cunho denotativo.
d) É narrativo com aspectos descritivos.
e) É meramente descritivo.
QUESTÃO 2__________________________________ ___
Entre as orações do segundo período do texto ( linhas
1– 3) ocorre uma relação semântica de:
a) Tempo
b) Causa
c) Condição
d) Modo
e) Consequência
QUESTÃO 3_____________________________________
Em “ ...mas logo se notou que não tinham arrancado
todos por igual” ( Linhas 21 – 22) O “que” :
a) É conjunção integrante introduzindo uma oração
subordinada substantiva subjetiva.
b) É conjunção integrante introduzindo uma oração
subordinada substantiva objetiva direta.
c) É conjunção integrante introduzindo uma oração
subordinada substantiva predicativa.
d) É pronome relativo introduzindo uma oração
subordinada adjetiva restritiva.
e) É pronome relativo introduzindo uma oração
subordinada adjetiva explicativa.
QUESTÃO 4_____________________________________
Observe o fragmento: “...deve haver ali um problema
mecânico qualquer”. A flexão verbal está correta, assim
como em:
a) Devem haver pessoas intransigentes na sala.
b) Devem haver problemas mecânicos quaisquer.
c) Deve ocorrer reuniões extraordinárias naquela
empresa.
d) Devem ocorrer dificuldades durante o trajeto.
e) Deve existir animais silvestres na Chapada.
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QUESTÃO 5_____________________________________
Dele ( linha 31) e Eles ( linha 36) têm como referente
textual respectivamente:
a) O condutor do automóvel e alguns condutores.
b) O ajuntamento de peões e os vidros fechados.
c) Para-brisas e carros.
d) O automóvel e os peões.
e) Para-brisas e peões.
QUESTÃO 6_____________________________________
Assinale a alternativa cujas palavras passaram pelo
mesmo processo de formação:
a) Engarrafamentos e corrente.
b) Passadeira, nervosos.
c) Simplesmente e automóvel.
d) Furiosamente e consoante.
e) Embreagem, semáforo.
QUESTÃO 7___________________________________ __
Deve-se empregar o acento indicador de crase na
alternativa:
a) Você já disse a sua amiga que lhe quero bem?
b) Fui até a praça observar os transeuntes da cidade.
c) Voltarei a casa logo que puder.
d) Ficarei a longa distância do lugar fétido.
e) Eu fiz referência aquele fato que testemunhei.
QUESTÃO 8_____________________________________
Observe as proposições:
I – Informei-lhe de que era muito tarde para chorar.
II – Avise-o de que o pai o espera.
III – Preveni-lhe contra o ataque das abelhas.
IV – Deus lhe perdoou a falta.
A regência está correta:
a) Em I, II, III e IV
b) Em I, II e III
c) Em II, III e IV
d) Em II e IV
e) Em II apenas.
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QUESTÃO 9_____________________________________
No período: “ Os automobilistas, impacientes, com o pé
no pedal da embreagem, mantinham em tensão os
carros, avançando, recuando, como cavalos nervosos
que sentissem vir no ar a chibata”. O fragmento
destacado assinala a figura de linguagem:
a) Metáfora
b) Prosopopeia
c) Comparação
d) Hipérbole
e) Metonímia
QUESTÃO 10__________________________________ __
Observe os períodos e as ocorrências do “A” neles
destacados:
I - “...há quem sustente que esta demora, aparentemente
tão insignificante, se a multiplicarmos pelos milhares de
semáforos existentes na cidade e pelas mudanças...”
II - “...Alguns condutores já saltaram para a rua, dispostos
a empurrar o automóvel empanado para onde não fique a
estorvar o trânsito,...”
A respectiva classificação é:
a) Pronome oblíquo átono, artigo definido, artigo
definido.
b) Artigo definido, artigo definido, artigo definido.
c) Pronome oblíquo átono, pronome oblíquo átono,
pronome oblíquo átono.
d) Pronome oblíquo átono, preposição, preposição.
e) Preposição, preposição, preposição.

CONHECIMENTOS GERAIS E
ATUALIDADES
QUESTÃO 11____________________________________
Segundo dados do IBGE (Censo Demográfico 2010), o
município de Cedro (PE) possui uma população de
10.778 habitantes, distribuídos nos 171,64 km² do
território municipal. Assim, é correto afirmar que a
densidade demográfica do município de Cedro (PE) é de:
a) 1.314,60 hab/km²
b) 62,79 hab/km²
c) 80 hab/km²
d) 114,50 hab/km²
e) 1.716,4 hab/km²

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO – PE
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2011

2

UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ
DENTISTA PSF
SUPERIOR COMPLETO

QUESTÃO 12____________________________________
No dia 10 de julho de 2011 o Estatuto da Cidade (Lei
10.257/2001) completou 10 anos de vigência. O referido
diploma legal, que regulamenta os artigos 182 e 183 da
Constituição Federal de 1988, estabelece em seu artigo
41, inciso I, que o Plano Diretor é obrigatório para
cidades:
a) Com menos de 20 mil habitantes
b) Com mais de 50 mil habitantes
c) Com mais de 20 mil habitantes
d) Com mais de 100 mil e menos de 500 mil habitantes
e) Com população entre 10 mil e 100 mil habitantes

QUESTÃO 13____________________________________
Pernambuco é o segundo maior estado da Região
Nordeste em população (8.796.448 habitantes), atrás
apenas do estado da Bahia (14.016.906 habitantes).
Segundo dados do IBGE (Censo Demográfico 2010),
1.744.238 pernambucanos residem em comunidades
classificadas como rurais. Com base nessas informações
podemos afirmar que a taxa de urbanização do estado
de Pernambuco é de:
a) 80,17%
b) 76,5%
c) 84,0%
d) 79,8%
e) 55,6%
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QUESTÃO 14____________________________________
Em 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU), ao
analisar os maiores problemas mundiais, estabeleceu 8
Objetivos do Milênio (ODM), que no Brasil são
chamados de 8 Jeitos de Mudar o Mundo.

O gráfico acima apresenta a proporção de moradores do
município do Cedro (PE) que se encontravam abaixo da
linha da pobreza e indigência em 2010. São considerados
abaixo da linha da pobreza os que possuem rendimento
per capita menor que 1/2 salário mínimo. No caso da
indigência, este valor será inferior a 1/4 de salário
mínimo.
Os dados anteriores fazem parte dos indicadores que
medem o desempenho dos municípios quanto aos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e referem-se a
qual dos objetivos apresentados a seguir?
a) Educação Básica de qualidade para todos.
b) Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente.
c) Igualdade entre sexos e valorização da mulher.
d) Melhorar a saúde das gestantes.
e) Acabar com a fome e a miséria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO – PE
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2011

3

UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ
DENTISTA PSF
SUPERIOR COMPLETO

QUESTÃO 15____________________________________
No dia 7 de junho de 2011, o então Ministro da Casa
Civil, Antônio Palocci, pediu demissão do cargo que
ocupava no governo, após acusações de que teria
multiplicado por 20 o seu patrimônio em quatro anos.
Indique a alternativa na qual consta quem ocupou o
Ministério da Casa Civil da Presidência da República após
a saída do ex- ministro Antônio Palocci.
a) Celso Amorim.
b) Gleisi Hoffmann.
c) Ideli Salvatti.
d) Carlos Lupi.
e) Ana Arraes

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16____________________________________
Doença mucocutanêa inflamatória plana com
manifestações variáveis. O tipo mais comum é a forma
reticular caracterizada pela presença de numerosas
linhas ou estrias ceratótidas que se entrelaçam
produzindo um padrão anular ou redilhado. A área mais
comumente envolvida é a mucosa jugal:
a) Lupus eritematoso.
b) Candidíse pseudomembranosa.
c) Líquen plano.
d) Leucoedema.
e) Nevo branco esponjoso.
QUESTÃO 17____________________________________
Sobre a clorexidinha, é INCORRETO afirmar:
a) Mostrou ser ativa em baixas concentrações contra um
grande número de bactérias gram-positivas e gramnegativas, aeróbicas, anaeróbicas e fungos.
b) É não poluente, não exala gases, não irrita pele nem
mucasas.
c) Ação bactericida é mais rápida que a fungicida.
d) As soluções esterelizantes mantém-se ativas por até
7 dias, desde que protegidas da luz.
e) Ação fungicida é mais rápida que a bactericida.
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QUESTÃO 18____________________________________
Doença viral causada por vírus, acomete homens e
mulheres, autolimitada, tendo ciclo evolutivo de cerca
de 15 dias. Antes do surgimento das lesões na pele,
ocorrem no local sintomas dolorosos ou parestésicos
(formigamento, pontadas, "pele sensível" ou
queimação) devido à inflamação do nervo:
a) Herpes-zóster
b) Sarampo
c) Catapora
d) Dermatite
e) Varicela
QUESTÃO 19____________________________________
Condição inflamatória aguda destrutiva dos tecidos
periodontais. Lesão restrita à gengiva, inicialmente nas
papilas marginal e interdentais, promovendo
congestionamento e tendência a hemorragia
espontânea, dor irradiada, hálito fétido, gosto metálico,
salivação aumentada e viscosa. A gengiva marginal é
destruída de forma irregular , cuja necrose leva à sua
deformação topográfica:
a) Pericoronarite
b) GUNA ( Gengivite Necrosante Aguda)
c) Gengivite
d) Abcesso gengival
e) Abcesso periodontal
QUESTÃO 20____________________________________
Sobre o abcesso periodontal, é INCORRETO afirmar:
a) É a manifestação aguda de uma bolsa periodontal.
b) Há envolvimento de estruturas periodontais mais
profunda, envolvimento de furca.
c) Inflamação aguda, circunscrita, purulenta, localizada no
periodonto de proteção.
d) Resulta de coleção purulenta decorrente de
microorganismos piogênicos.
e) Manifestação aguda acompanhada de dor pulsátil.
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QUESTÃO 21___________________________________ _
Sobre a sialolitíase, é correto afirmar:
a) Os sialótios podem se formar quando a concentração
de sódio salivar encontra-se aumentado.
b) O acúmulos de restos alimentares e bactérias não
auxiliam na formação dos sialólitos.
c) O quadro clínico caracteriza-se por dor abrupta
associada ao aumento de volume na região mandibular.
d) O quadro clínico caracteriza-se por dor abrupta
associada ao aumento de volume na região maxilar.
e) Não há redução de saliva.
QUESTÃO 22____________________________________
O termo “smear layer” é mais usado para descrever os
microfragmentos ou microdetritos deixados sobre a
dentina durante o preparo cavitário. São vantagens da
“smear layer”. EXCETO:
a) Redução da permeabilidade a fluídos bucais e produtos
tóxicos, como toxinas bacterianas e ácidos presentes em
certos materiais.
b) Redução
da
difusão ( movimento dos fluídos
dentinários em direção à polpa).
c) Prevenção da penetração bacteriana nos túbulos
dentinários.
d) Constitui um forrador cavitário iatrogênico que reduz a
permeabilidade dentinária.
e) Interfere com a adesão de alguns materiais
odontológicos com a dentina ao mesmo tempo que pode
servir como depósito de bactérias ou de seus produtos.

que não ocorria nos sistemas adesivos das gerações
anteriores.
d) Adesivos de condicionamento ácido total são os
sistemas adesivos de 4ª e 5ª gerações, também
conhecidos como convencionais. Preconizam o
condicionamento ácido total de esmalte e dentina,
separadamente dos outros passos operatórios.
e) Os adesivos de 5ª geração uniram o primer e o ond
em um único frasco. São empregados em 2 passos, ou
seja, condicionamento ácido e aplicação do primer / ond.
QUESTÃO 24_________________________________ ___
Dos itens a seguir, o que se refere a VANTAGEM do uso
do amálgama, é :
a) Presença de metais pesados e tóxicos podendo
contaminar os seres humanos e a natureza.
b) Não há adesão do amálgama ao dente.
c) Há a necessidade de confecção de cavidades retentivas
para o amálgama.
d) O amálgama de prata é de fácil manipulação e a técnica
restauradora é pouco sensível aos erros ou imperícias dos
profissionais.
e) Limitação estética.
QUESTÃO 25____________________________________
É indicação da radiografia de Bite-wing:
a) Avaliação de fraturas do osso alveolar.
b) Avaliação periapical dos dentes anteriores superiores.
c) Para determinar posição vestíbulo-palatal de caninos
não eupcionados.
d) Visualização de dentes supranumerários.
e) Visualizar câmaras pulpares e possíveis alterações.

QUESTÃO 23____________________________________
Os sistemas adesivos atuais compõem-se de um
conjunto de materiais que, aplicados de forma
sequencial, promovem a adesão à dentina e ao esmalte
dental simultaneamente. Sobre os sistemas adesivos é
INCORRETO afirmar:
a) Os sistemas adesivos da 4ª geração não apresentavam
resistência de união mais confiável e e elevada do que os
sistemas de gerações anteriores.
b) Sistemas adesivos de 4ª geração (multi-frascos)
apresentam os três componentes separados, ácido,
primer e adesivo, sendo empregados em 3 passos.
c) No sistema adesivo de 4ª geração foi introduzido
condicionamento ácido total que remove a smear layer, o
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QUESTÃO 26____________________________________
Sobre o processamento radiográfico, é INCORRETO
afirmar:
a) Processamento é o termo geral usado para descrever a
sequência de eventos requeridos para converter a
imagem latente, contida na emulsão sensibilizada do
filme, em uma imagem radiográfica visível e permanente.
b) O processamento radiográfico baseia-se na imersão do
filme radiográfico em soluções processadoras, seguindose a seguinte sequência: revelação, lavagem
intermediária, fixação e lavagem final para o
processamento manual e para o processamento
automático.
c) A função da solução reveladora é reduzir os cristais de
brometo de prata sensibilizados pelos raios X em prata
metálica, convertendo a imagem latente em imagem
visível.
d) O processo de fixação tem a função de eliminar da
película, os cristais de brometo de prata residuais nãoexpostos, sem danificar a imagem para a película não se
descolorir e escurecer com o tempo devido à exposição à
luz
e) O processamento radiográfico baseia-se na imersão do
filme radiográfico em soluções processadoras, seguindose a seguinte sequência: revelação, lavagem
intermediária, fixação e lavagem final para o
processamento manual e, revelação, fixação e lavagem
final para o processamento automático.
QUESTÃO 27____________________________________
O desenvolvimento dentário começa no período
embrionário e os dentes tornam-se visíveis na boca
(erupção dentária) durante a infância. Sobre a dentição
decídua, é INCORRETO afirmar:
a) O colo é mais estreito do que nos dentes permanentes.
b) As raízes são mais largas em relação à coroa.
c) A câmara pulpar é maior.
d) A polpa segue a morfologia externa do dente, portanto,
nos molares haverá uma protuberância debaixo de cada
cúspide.
e) Os molares mandibulares tem câmaras pulpares
menores que os molares maxilares.
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QUESTÃO 28____________________________________
Nos casos crônicos pode não haver sintomatologia
evidente, mas é comum a presença de orifícios
fistulosos. As radiografias revelam radiotransparência
circunscrita e mal delimitada que muitas vezes, contém
um sequestro radiopaco central. Ocasionalmente o osso
circunjacente
pode
apresentar
radiopacidade
aumentada, e a superfície cortical apresentar hiperplasia
periosteal osteogênica significativa. Estamos falando de:
a) Fibroma cemetificante central.
b) Cementoma gigantiforme.
c) Osteosarcoma.
d) Osteosarcoma paraostal.
e) Osteomielite crônica.
QUESTÃO 29____________________________________
Os procedimentos cirúrgicos para o restabelecimento
das distâncias biológicas, está indicado APENAS no item:
a) Em dentes multirradiculares, quando a osteotomia
durante a cirurgia poderá expor a furca.
b) Trepanação
cervical
durante
o tratamento
endodôntico.
c) Quando comprometer a estética em dentes anteriores.
d) Quando causar defeitos ósseos nos dentes adjacentes.
e) Dentes com grandes perdas de inserção periodontal.
QUESTÃO 30____________________________________
Para realização de pulpotomia em dentes decíduos com
polpa vitalizada, o medicamento mais utilizado é:
a) Hidróxido de cálcio
b) Iodofórmio
c) E.D.T.A.
d) Clorofórmio
e) Formocresol
QUESTÃO 31
A respeito dos raios- X, é correto afirmar:
a) São desviados por eletroímãs.
b) Podem ser focalizados por uma lente.
c) Provocam fluorescência.
d) Normalmente sofrem reflexão e refração.
e) Não atravessam corpos opacos.
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QUESTÃO 32
São fatores sugestivos da presença de um ou dois canais,
EXCETO:
a) Estreitamento uniforme e progressivo da imagem em
direção ao ápice.
b) Nitidez da imagem em toda extensão da raiz.
c) Linhas radiolúcidas longitudinais laterais.
d) Ausência de centralização da imagem do canal.
e) Imagem apical.
QUESTÃO 33
Assinale a alternativa INCORRETA:
a) A polpa dentária é um tecido conjuntivo especializado,
constituída por um tecido colaginoso frouxo.
b) Dentina e polpa têm origem no folículo dental,
enquanto o cemento e o espaço periodontal se
diferenciam a partir do saco embrionário (dental).
c) A cavidade pulpar é o espaço presente internamente
no dente, limitado em toda sua extensão por dentina.
d) A cavidade pulpar é o espaço presente internamente
no dente, limitado em toda sua extensão por dentina,
exceto ao nível do forame ou foraminas, ou forames
apicais.
e) A função primordial da polpa é função primordial é
tornar o órgão dentário reativo a estímulos.
QUESTÃO 34
A remoção da polpa presente na câmara pulpar
preservando-se o tecido pulpar que está nos condutos
radiculares (canais). Este procedimento está indicado
somente em casos que a lesão inflamatória restringe-se
a uma pequena porção da polpa coronária:
a) Tratamento expectante
b) Curetagem pulpar
c) Pulpotomia
d) Pulpectomai
e) Retrobturação
QUESTÃO 35
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Os caninos inferiores apresentam achatamento mésiodistal de suas raízes e, desse modo, o canal é mais largo
no sentido vestíbulo-lingual do que no sentido mésiodistal.
b) O primeiro molar superior deve ser encarado como um
dente que apresenta, normalmente, quatro canais, A
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presença de dois canais na raiz vestíbulo-mesial é
bastante baixa.
c) Os primeiros pré-molares superiores não podem se
apresentar com três raízes.
d) Quando esses dentes apresentam-se com raiz única,
normalmente apresentam um canal.
e) Para detectar a direção da curvatura das raízes dos
caninos superiores, deve-se tirar radiografias em
diferentes angulações. Se a curvatura apical da raiz mover
na mesma direção que a movimentação do cone de raio
X, a curvatura estará para a vestibular. Caso a curvatura
mova-se na direção oposta à do cone de raio X, a raiz
apresenta curvatura para a lingual.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

QUESTÃO 36
Avalie os itens abaixo.
I. Quando um médico orienta a um jovem sem fator de
risco para manter seu nível de atividade física, ele está
realizando prevenção primária.
II. Ao solicitar uma glicemia de jejum a um paciente de 45
anos com obesidade, é considerado prevenção
secundária.
III. Ao prescrever inibidor da enzima de angiotensina a um
hipertenso para evitar eventos cardiovasculares, é
considerado prevenção terciária.
Marque o item correto.
a) Apenas o item I está correto
b) Apenas o item II está correto
c) Apenas o item III está correto
d) Apenas os itens II e III estão corretos
e) Os itens I, II e III estão corretos
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Leia o caso abaixo e responda às questões 37 e 38.
Paciente do sexo masculino, 54 anos, vai a consulta com
médico de família para acompanhamento da hipertensão.
O paciente refere passado de infarto do miocárdio, refere
ser tabagista e sedentário, não faz uso de bebidas
alcoólicas e faz dieta hipossódica. Durante o exame físico,
o médico percebe que o paciente se encontra acima do
peso e com uma hérnia de parede abdominal, apresenta
pressão arterial controlada e aparelho cardiopulmonar
sem alteração. Como conduta, o médico orienta abolir o
tabagismo e iniciar a prática regular de atividade física,
prescreve as medicação para controle da hipertensão,
solicita exames laboratoriais e eletrocardiograma,
encaminha ao nutricionista e a um cardiologista para
avaliação do risco cirúrgico.
QUESTÃO 37
O princípio do Sistema Único de Saúde contemplado no
caso acima é?
a) Descentralização
b) Integralidade
c) Igualdade.
d) Universalidade
e) Acesso

b) Planejar e desenvolver atividades de acordo com os
dados epidemiológicos nacionais.
c) A Equipe de Saúde da Família deve ser composta por,
no mínimo, médico, enfermeiro e agentes comunitários
de saúde.
d) O trabalho deve está focado no atendimento médico.
e) Responsabilidade da assistência resolutiva à demanda
espontânea não é da atenção básica.
QUESTÃO 40
Uma das ferramentas bastante utilizada na Estratégia
Saúde da Família é a Atenção Domiciliar. Em relação a
esse tema avalie os itens abaixo.
I.É destinada apenas àqueles usuários acamados e com
problema de saúde descompensado.
II.Permite a observação das condições de vida, de
habitação e a dinâmica familiar, o que pode influenciar na
decisão terapêutica.
III.Internação domiciliar e busca ativa de faltosos são
exemplos de tipos de atenção domiciliar.
Marque o item correto
a) Apenas o item I está correto
b) Apenas o item II está correto
c) Apenas os itens I e II estão corretos
d) Apenas os itens II e III estão corretos
e) Os itens I, II e III estão corretos

QUESTÃO 38
Em relação ao Risco Cardiovascular Global, podemos
classificar o risco do paciente acima em?
a) Baixíssimo risco cardiovascular.
b) Baixo risco cardiovascular.
c) Moderado risco cardiovascular.
d) Alto risco cardiovascular.
e) Não é possível calcular o risco cardiovascular neste
caso sem o resultado dos exames laboratoriais.
QUESTÃO 39
A Política Nacional de Atenção Básica estabelece
diretrizes e normas de organização da Atenção Básica
para o Programa Saúde da Família (PSF). Marque o item
que se encontra de acordo com essas normas.
a) Utilizar tecnologias de elevada complexidade e baixa
densidade, que devem resolver os problemas de saúde de
maior frequência e relevância em seu território.
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