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          CONCURSO PU BLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

TURNO: MANHÃ 

 

CIRURGIÃO 

DENTISTA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 

causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 minutos iniciais. 

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material 

entre os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, 

boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa 

de fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 9438-4081 
 

E-mail: 

Ima.primeiracruz2015@outlook.com 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

AS QUESTÕES  DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Nessa sociedade neoliberal que respira uma cultura globocolonizadora, consumista, a 1 

verdadeira cultura é substituída pelo entretenimento. Busca-se formar consumidores e não cidadãos. 2 

Menos razão e mais emoção. Cultura é tudo aquilo que humaniza o nosso espírito e nossa consciência. 3 

Ora, como o sistema multiplicará os seus lucros se as pessoas tiverem senso crítico e refinamento 4 

espiritual? 5 

.................................................................................................................................................. 6 

A receita de sucesso do sistema é tornar o supérfluo necessário. Fazer com que o consumidor 7 

prefira perder a cabeça a ver desaparecer das prateleiras o seu xampu preferido... Ninguém liga a 8 

televisão para ver anúncios. Exceto a televisão a cabo, ninguém paga para ver televisão. Ela vive dos  9 

anunciantes. Mas precisa de programas e telejornais para atrair o telespectador. Tudo bem pensado para 10 

distraí-lo, entretê-lo, sem  incomodá-lo e muito menos leva-lo a perceber que a realidade contém      11 

fatos e verdades que o  senso comum ignora. 12 

Já pensou a televisão exibindo uma série sobre a dívida externa brasileira e seus efeitos na 13 

economia nacional e na qualidade de vida do povo? Não daria ibope (....) 14 

A força do sistema reside em seu poder de sedução. Ele mexe com a mente e o coração das 15 

pessoas. Acena com riqueza fácil, beleza fácil, poder fácil, desde que se adotem os seus valores: 16 

acumular, competir, ficar-na-sua, não se envolver com problemas alheios e causas coletiva. Imprima à 17 

sua vida o doce embalo dos filmes de Hollywood. Ou você conhece algum vencedor sem uma boa     18 

dose de egoísmo? 19 

Assim, o sistema desumaniza. E quando a desumanização aparece na forma de violência 20 

urbana (por que os pobres ficariam isentos da sedução da riqueza?), então o sistema grita:  “Basta! 21 

Desarmem-se!” Ora, como desarmar-se num sistema que induz a desamar? Conhece algum vencedor 22 

preocupado com a sorte de 50 milhões de pobres e dos 21 milhões de  miseráveis que existem no  23 

Brasil? 24 

 
FREI BETTO. Como deixar-se MOLDAR pelo sistema. IN:  caros Amigos. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 

 

01) Da leitura do texto, pode-se inferir 

 

(A) Entretenimento e cultura são incompatíveis no 

mundo atual. 

(B) O entretenimento destrói o senso crítico dos 

cidadãos conscientes. 

(C) A cultura de massas é a solução contra o 

consumismo da sociedade neolíberal. 

(D) O sistema entraria em crise se os cidadãos 

tivessem, pelo menos, capacidade de 

discernimento: 

 

02) Para o autor, 

 

(A) A conduta das pessoas leva a V a emitir 

programas de baixa qualidade. 

(B) Os cidadãos se voltam para o consumo como 

meio de esquecer os problemas sociais. 

(C) Os modelos de sucesso impostos pela mídia 

revelam-se materialistas e desumanos. 

(D) Os telespectadores são seduzidos pelos 

exemplos de sucesso fácil que presenciam no 

seu convívio social. 

 

03) A alternativa em que a substituição, proposta 

à direita mantém o significado original do 

termo transcrito  é: 

 

(A) Isentos (L.21)  - imunes.  

(B) "consumista" (L.1) — desgastante. 

(C) "supérfluo”(L.7) — abundante. 

(D) "dose” (L.19) — mistura.  

 

04) Pode ser retirado do texto, sem alterar o 

sentido do contexto, o termo: 

 

(A)  “seus” (L.13) 

(B) “os” (L.4) 

(C) “com” (L.15) 

(D) “quando” (L.20) 

 

05) Sobre a pontuação usada no texto/.pode-se 

afirmar:   : 

 

(A) Os parênteses da linha 21 isolam uma 

reflexão. 

(B) Os dois-pontos da linha 21 introduzem  uma 

enumeração.  

(C) As aspas da linha 21/22 indicam ironia. 

(D) As reticências da linha 8 sugerem hesitação. . 

 

 

 

 

06) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele denota é: 

 

(A) "de" (L.7) - dimensão. 

(B) "para" (L.10) - direção. 

(C) "sobre" (13) -  assunto.  

(D) "sem" (L.18) -  referência. 

 

07) Passando-se a oração "a verdadeira cultura é 

substituída pelo entretenimento." (L.1/2) para 

voz ativa, a forma verbal correspondente a "é 

substituída" ficará sendo: 

 

(A) substituía. 

(B) substituiu. 

(C) substituirá. 

(D) substitui. 

 

08) Observe a frase:  

 

"Cultura é tudo aquilo que humaniza o nosso 

espírito e a nossa consciência." (L.3). 

 

Sobre a frase em destaque, é correto afirmar: 

(A) O  período  é  composto  por  coordenação  e 

subordinação. 

(B) O vocábulo "que" exerce função subjetiva. 

(C) O termo "Cultura" é o agente da ação verbal. 

(D) A palavra "tudo" modifica o nome. 

 

09) Os termos "desde que" (L.16) e "Assim" 

(L.20), no texto, expressam, respectivamente, 

ideias de 

 

(A) condição e conclusão. 

(B) tempo e causa. 

(C) concessão e explicação. 

(D) alternância e comparação. 

 

10) Exerce a mesma função sintática que o termo 

"de egoísmo" (L.19) a expressão: 

 

(A) "das prateleiras" (L.8). 

(B) “da riqueza" (L.21). 

(C) “do povo” (L.14). 

(D) "da sedução" (L.21). 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 

INFORMÁTICA BÁSICA – QUESTÕES DE 11 A 15 
 

11) Sobre hardware e software, analise: 

 

I. O Software refere-se a todos os elementos de 

programação de um sistema de computação, 

isto é, todos os programas, sejam de 

aplicação ou básicos do sistema, contrastando 

com a parte física e visível do sistema, o 

hardware. 

II. O Hardware é um conjunto de equipamentos 

que constituem o computador. Trata-se da 

parte física do sistema, todos seus elementos 

visíveis, partes mecânicas, elétricas, 

magnéticas, entre outros. Contrasta com a 

outra parte do sistema de computação, o 

software. 

 

(A) Apenas a afirmativa I está correta. 

(B) Apenas a afirmativa II está correta. 

(C) As afirmativas I e II estão corretas. 

(D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

12) O formato padrão ao salvar um arquivo de 

texto do aplicativo BrOffice Writer é: 

 

(A) doc 

(B) docx 

(C) xls 

(D) odt 

 

13) No Microsoft Word 2010 a função do atalho 

Ctrl+W é: 

 

(A) Refazer a última ação feita. 

(B) Fechar o documento sendo editado. 

(C) Localizar um trecho de texto no documento. 

(D) Alinhar o texto selecionado à direta. 

 

14) Sobre o aplicativo Microsoft Excel 2010 

analise as afirmativas abaixo: 

 

I. A função =SOMA permite somar apenas os 

valores de um intervalo contíguo. 

II. A função =EXATO compara se dois textos são 

diferentes. 

III. A função =CONT.SE conta o número de 

células que respeitam um certo critério. 

 

(A) Apenas as afirmativas I e II são falsas. 

(B) Apenas as afirmativas II e III são falsas. 

(C) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 

 

 

 

15) O Backdoor é um programa que: 

 

(A) Monitora as atividades do usuário e envia 

essas informações à terceiros. 

(B) Permite que o computador tenha uma 

proteção a mais contra ataques de terceiros. 

(C) Envia mensagens eletrônicas indesejadas por 

ou não solicitadas, muito utilizado para a 

propagação de outras ameaças. 

(D) Permite que um invasor tenha acesso a um 

computador comprometido. 

 

MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 16 A 20 
 

16) Sendo A={∅, {3}} então: 

 

(A) ∅ ∉ A 

(B) {3}  ∉ A 

(C) ∅ ⊄ A 

(D) {3}  ∈ A 

 

17) Quais desses números são irracionais? 

 

(A) 4 e √9 

(B) √5 e −√5 

(C) √32
5

 e √16
4

 

(D) √27
3

 e √81
4

 

 

18) Dados os conjuntos 𝑈 = {1,3,5,6} e seus 

subconjuntos, 𝐴 = {3,5} e 𝐵 = {1,6} então: 

(𝐴𝑈𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ) ∩ 𝐵 será: 

 

(A) ∅ 

(B) 𝐴 ∩ 𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

(C) 𝐴 ∪ 𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

(D) �̅� 

 

19) A raiz de 1000% será: 

 

(A) 10% 

(B) 100% 

(C) 1000% 

(D) 10000% 

 

20) As raízes da equação: 𝑥2 − 6𝑥 + 10 = 0 

representam: 

 

(A) Nº(s) Inteiro(s). 

(B) Nº(s) Natural(s). 

(C) Nº(s) Inteiros positivos. 

(D) Números Complexos. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÕES DE 21 A 40 
 

21) O exame radiográfico fornece informações 

valiosas para o clínico. Em relação a esse 

exame julgue os itens abaixo e assinale a 

alternativa correta: 

 

I. O clínico pode usar somente o exame 

radiográfico para fazer um diagnóstico 

definitivo; 

II. No exame radiográfico o clinico pode 

determinar a presença de múltiplas raízes ou 

canais, defeitos de reabsorção, cáries, 

restaurações deficientes, fraturas radiculares 

e o nível de formação radicular e 

desenvolvimento apical; 

III. Mudanças na angulação vertical ou horizontal 

podem ajudar a elucidar informações 

patológicas e anatômicas; 

IV. Uma angulação horizontal incorreta pode fazer 

com que as raízes vestibulares de um molar 

superior sejam escondidas pelo arco 

zigomático; 

 

(A) Todas corretas; 

(B) Somente I, II e III corretas; 

(C) Somente II, III e IV corretas; 

(D) Somente II e III corretas; 

 

22) Ainda em relação aos exames radiográficos 

julgue os itens abaixo e assinale a alternativa 

correta: 

 

I. Geralmente, o processo patológico 

endodôntico, radiograficamente, aparece 

como uma área de rarefação óssea na região 

do periápice; 

II. Qualidades do filme radiográfico, da fonte de 

exposição, de processamento do filme são um 

dos fatores que podem influenciar na 

qualidade da interpretação radiográfica; 

III. Nas radiografias digitais uma maior 

quantidade de radiação é utilizada para se 

obter uma imagem quando comparada com 

radiografias convencionais; 

IV. As radiografias convencionais têm duas 

deficiências: ausência de detecção precoce de 

condições patológicas no osso esponjoso e a 

influência da superposição de estruturas; 

 

(A) Todas corretas; 

(B) Somente I, II e IV corretas; 

(C) Somente II, III e IV corretas; 

(D) Somente II e III corretas; 

23) O objetivo do diagnóstico é determinar o 

problema do paciente e sua causa, para 

depois relacionar com o melhor plano de 

tratamento. Julgue os itens abaixo a respeito 

do processo de elaboração do diagnóstico e 

assinale a alternativa correta: 

 

I. O paciente relata ao clínico por que está 

procurando atendimento; 

II. O clinico questiona o paciente sobre os 

sintomas e a historia que o levaram até lá; 

III. A partir do que o paciente relata, o clínico 

consegue fechar o diagnóstico; 

IV. A queixa principal do paciente é de extrema 

importância para o clínico elaborar o 

diagnóstico juntamente com os achados 

objetivos; 

 

(A) Todas Corretas; 

(B) Somente I, II e III são corretas; 

(C) Somente I, II e IV são corretas; 

(D) Somente I, III e IV são corretas; 

 

24) Durante a historia médica do paciente devem 

ser pesquisados eventuais problemas de 

saúde que possam interferir no tratamento e 

nas condições do paciente. Assinale a 

alternativa incorreta: 

 

(A) Algumas condições sistêmicas podem ter 

manifestações clinicas na cavidade bucal; 

(B) Avaliar as condições médicas e medicações 

em uso é necessário para saber se o clínico 

vai precisar alterar o tratamento a ser 

realizado; 

(C) As medicações que o paciente possa está 

usando não são de interesse do clínico, pois 

não existe risco de interação com anestésicos 

locais, analgésicos e antibióticos comumente 

empregados; 

(D) O efeito mais comum que medicamentos 

podem causar na cavidade bucal são: 

estomatite, xerostomia, petéquias, 

equimoses, lesões liquenoides das mucosas e 

sangramento nos tecidos moles; 

 

25) Fluorose dental é a ingestão de quantidades 

excessivas de flúor que podem resultar em 

significativos defeitos do esmalte. Em relação 

a fluorose julgue os itens abaixo e assinale a 

alternativa correta: 

 

I. Dentes com fluorose possuem baixa 

resistência a cárie; 

II. A fluorose pode levar a formação de esmalte 

hipomineralizado; 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 

III. A severidade da fluorose dental independe da 

dose; 

IV. Os defeitos resultantes da fluorose são 

bilaterais e simetricamente distribuídos; 

 

(A) Todas corretas; 

(B) Todas incorretas; 

(C) Somente II e IV corretas; 

(D) Somente II, III e IV corretas; 

 

26) Lesões não cariosas são representadas pela 

perda de tecido dental duro decorrentes de 

mecanismos não relacionados com o processo 

de cárie. Assinale a alternativa correta em 

relação a essas lesões: 

 

(A) Erosão é a perda de estrutura dental causada 

por processo químico somado à interação 

bacteriana com o dente. Comumente afetam 

as superfícies vestibulares dos dentes 

superiores anteriores e aparecem como 

depressões em forma de colher rasa na 

porção cervical; 

(B) Atrição é a perda patológica da estrutura 

dental ou de restauração secundária pela ação 

de um agente externo. A causa mais comum 

esta relacionada a escovação dentária com 

pasta abrasiva e a forte escovação horizontal; 

(C) Abfração é a perda da estrutura dental 

causada pelo contato entre dentes 

antagonistas durante a oclusão e mastigação; 

(D) Abrasão é a perda da estrutura dentária por 

repetida pressão sobre os dentes causada por 

estresse oclusal; 

 

27) Paciente de 65 anos chega ao consultório 

odontológico relatando uma sensação de 

secura na boca. Ao realizar o exame, o clínico 

estabelece o diagnóstico de Xerostomia e faz 

uma explanação ao paciente a respeito do 

problema. Analise abaixo o que foi falado pelo 

Cirurgião Dentista e assinale a alternativa em 

que mostra as assertivas corretas em relação 

a Xerostomia. 

 

I. Frequentemente associada à hipofunção da 

glândula salivar; 

II. Alguns medicamentos estão associados a 

Xerostomia como: anti-histamínicos, 

antidepressivos, antipsicóticos, anti-

hipertensivos; 

III. Pacientes com xerostomia apresentam uma 

saliva tanto espumosa quanto espessa ou 

“pegajosa”; 

 

IV. O tratamento é difícil. Como alternativa 

existem salivas artificiais, uso de caramelos 

sem açúcar podem ser usados para estimular 

o fluxo; 

V. A síndrome de Sjögren é uma desordem auto-

imune sistêmica crônica, que envolve 

principalmente as glândulas salivares e 

lacrimais, resultando em xerostomia e 

xeroftalmia; 
 

(A) Todas corretas; 

(B) Somente I, II, III, IV; 

(C) Somente II, III, IV e V corretas; 

(D) Somente II, III e IV corretas; 

 

28) A proteção do complexo dentinho-pulpar 

começa com os cuidados que podem ser 

tomados desde o preparo cavitário, até a 

limpeza da cavidade. Em relação aos preparos 

cavitários assinale a alternativa correta: 
 

(A) Durante o preparo cavitário o clínico pode 

usar alta rotação com ou sem refrigeração; 

(B) A vibração dos instrumentos rotatórios gera 

deslocamento brusco do fluido dentinário 

presente nos túbulos, causando dor; 

(C) Durante o preparo cavitário o clinico deve 

realizar uma grande pressão com o 

instrumento rotatório para realizá-lo; 

(D) Atualmente, durante o preparo cavitário é 

feita a remoção total do tecido cariado 

(dentina infectada e dentina afetada); 
 

29) Tratamento Restaurador Atraumático (ART) foi 

uma técnica densenvolvida para ser aplicada 

em regiões e populações que não tem acesso 

a tratamento odontológico. Em relação ao ART 

julgue os itens abaixo e assinale a alternativa 

correta. 
 

I. Na técnica do ART o esmalte é clivado com 

instrumento cortante manual e a dentina 

infectada é curetada; 

II. Depois da remoção da dentina infectada o 

dente é restaurado com Cimento de Ionômero 

de Vidro; 

III. É realizada com anestesia local quando 

durante a remoção da dentina infectada o 

paciente sentir dor; 

IV. O ART foi desenvolvido, primariamente, para 

uso em programas comunitários e escolares. É 

de fácil realização, pois não há necessidade de 

eletricidade e os equipamentos são portáteis e 

de facilmente instalados; 
 

(A) Todas corretas; 

(B) Somente I, II e III corretas; 

(C) Somente II e IV corretas; 

(D) Somente I, II e IV; 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 

30) O amálgama de prata é um material utilizado 

em restaurações diretas há mais 150 anos na 

odontologia. Em relação ao amálgama 

assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Não apresenta adesividade à estrutura dental; 

(B) Não é indicado em áreas estéticas; 

(C) Indicado para reabilitações diretas de 

elementos dentais posteriores; 

(D) No processo de amalgamação o Brunimento 

visa a perfeita adaptação do amálgama com 

as paredes e ângulos da cavidade; 

 

31) Um amálgama supertriturado tem como 

característica: 

 

(A) Heterogêneo; 

(B) Menor expansão de presa; 

(C) Quebradiço (superfície rugosa) e opaco; 

(D) Presa muito rápido; 

 

32) Dentina que se forma decorrente de agentes 

externos agudos e de alta intensidade, como 

cáries agudas é a: 

 

(A) Secundaria ou fisiológica; 

(B) Terciaria reacional; 

(C) Terciaria reparadora; 

(D) Primaria; 

 

33) Em relação aos componentes que fazem parte 

do Amálgama assinale a alternativa que não 

faz uma correta relação: 

 

(A) Prata (Ag): aumenta a resistência da liga; 

(B) Estanho (Sn): aumenta o escoamento; 

(C) Cobre (Cu): Aumenta a expansão e diminui o 

escoamento; 

(D) Zinco (Zn): aumenta a corrosão; 

 

34) Qual a função da trituração do amálgama? 

 

(A) Melhorar adaptação e selamento; 

(B) Aumentar a resistência à corrosão; 

(C) Remoção da camada de óxidos que recobre as 

partículas de limalha, fazendo com que 

entrem em contato com o mercúrio; 

(D) Redução da porosidade e do excesso de 

mercúrio; 

 

 

 

 

 

 

35) Em relação à Hipersensibilidade Dentinária 

julgue os itens abaixo e assinale a alternativa 

correta: 
 

I. Dor surge somente através de estímulos 

mecânicos e térmicos; 

II. O mecanismo de Hipersensibilidade se dá pela 

Teoria da Hidrodinâmica (Brannstron, 1965); 

III. Um das formas tópicas de tratamento tópico 

pode ser feito com a laserterapia, adesivos 

dentinários; 

 

(A) Todas corretas; 

(B) Somente II é correta; 

(C) Somente II e III corretas; 

(D) Somente I, II; 
 

36) O processo de endurecimento de uma resina 

se dá por polimerização. As resinas, quando 

se polimerizam, sofrem a chamada contração 

de polimerização. Em relação a essa contração 

assinale a alternativa correta: 
 

(A) Contração de polimerização é benéfico para a 

restauração; 

(B) Quanto menor a contração de polimerização, 

maior a possibilidade de falhas no selamento 

da restauração; 

(C) Uma forma de melhorar a contração de 

polimerização é o uso de bases como o 

cimento de ionômero de vidro; 

(D) Para reduzir seus efeitos deve-se utilizar 

técnica de inserção única de toda quantidade 

de resina para realizar a restauração; 

 

37) É característica do cimento de óxido zinco e 

eugenol: 
 

(A) Alta resistência mecânica e abrasiva; 

(B) Utilizado sob restauração com resina 

composta; 

(C) Bactericida; 

(D) Tem ação anódina; 

 

38) Em relação às Conferencias e aos Conselhos 

de Saúde julgue os itens abaixo e assinale a 

alternativa correta: 
 

I. As Conferencias são realizadas a cada quatro 

anos; 

II. O objetivo das Conferencias é avaliar a 

situação da saúde e propor as diretrizes para 

a formulação de politica de saúde; 

III. Os Conselhos tem caráter permanente e 

deliberativo; 

IV. Participam dos conselhos: usuários do SUS, 

profissionais de saúde, representantes do 

governo, prestadores de serviço; 
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CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 

(A) Todas Corretas; 

(B) Somente I, II e III corretas; 

(C) II e III incorretas; 

(D) Somente I e IV corretas; 

 

39) “É a garantia de atenção à saúde, por parte 

do sistema, a todo e qualquer cidadão” Esse 

trecho esta se referindo a qual principio do 

SUS? 

 

(A) Integralidade; 

(B) Igualdade; 

(C) Universalidade; 

(D) Eguidade; 

 

40) “Garantia a todas as pessoas, em igualdade 

de condições, ao acesso às ações e serviços 

dos diferentes níveis de complexidade do 

sistema.” Esse trecho esta se referindo a qual 

principio do SUS? 

 

(A) Regionalização; 

(B) Igualdade; 

(C) Universalidade; 

(D) Eguidade; 

 


