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CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 09h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Analise as alternativas abaixo visando o correto preenchimento do texto considerando as regras 

ortográficas e gramaticais em vigência: 

Em 1963, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman foi __________________________e afastado da 

Universidade de Varsóvia por causa de suas_______________, consideradas subversivas no 

comunismo. Bauman é autor do conceito de “modernidade__________________”. Com o conceito 

de “liquidez”, ele tenta explicar as mudanças profundas que a civilização vem sofrendo com a 

globalização e o impacto da tecnologia da informação.  

Em entrevista a revista Época Bauman afirma: “A meu ver, os otimistas acreditam que este mundo é 

o melhor possível, ao passo que os ____________________suspeitam que os otimistas podem estar 

certos... Mas acredito que essa classificação binária de atitudes não é ___________________. Existe 

uma terceira categoria: pessoas com_____________________________. Eu me coloco nessa terceira 

categoria. De outra forma, não veria sentido em falar e escrever...” 

Fonte: http://www.jugularesblogspot.com.br/2015/06/vivemos-o-fim-do-futuro.html. Acesso em 01/08/2017. 

a) sensurado – ideias – líquida – pessimistas – ezaustiva - esperança 

b) censurado – idéias – liquida – pessimistas – ezaustiva – esperança 

c) censurado – ideias – líquida – pessimistas – exaustiva - esperança 

d) cençurado – idéias – líquida – pessimistas – exaustiva - esperança 

e) censurado – ideias – líquida – pecimistas – essaustiva - esperança  

2 - Assinale a alternativa que apresenta uma INCOERÊNCIA quanto ao emprego da palavra em 

destaque:  

a) Você ainda verá bastantes novidades. 

b) Gostaria que menas pessoas percebessem minha preocupação. 

c) Hoje havia menos homens na palestra. 

http://www.jugularesblogspot.com.br/2015/06/vivemos-o-fim-do-futuro.html
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d) Remeto-lhe anexos, os convites. 

e) Ultimamente o combustível está caro. 

3 - Uma palavra é formada por unidades mínimas que possuem significado. A essas chamamos de 

elementos mórficos ou morfemas. Assinale a alternativa na qual TODAS as palavras são formadas 

apenas pelo processo de sufixação: 

a) Lealdade – felizmente 

b) Impossível – aterrorizar  

c) desleal – infelizmente 

d) Reescrever – desigualdade  

e) Pastel – reflorestal  

4 - O plural para as palavras em destaque está em:  

Meu irmão adora pastel de carne e molho de mostarda. 

Aquele questionamento do alemão foi inútil. 

a) irmãs – pastéis – alemãos – inúteis  

b) irmõs- pastéis – alemães – inutéis 

c) irmãos – pastéis – alemãos – inúteis 

d) irmãos – pastéis – alemães – inúteis  

e) irmãos – pastéus – alemãos – inutéis 

5 - Assinale a alternativa que apresenta um vocábulo com o mesmo número de letras e fonemas de  

chafariz: 

a) fenômeno  

b) habitual  

c) costumes 
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d) imperatriz 

e) livreiro 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

6 - Um investidor aplica R$ 8 000,00 a juros simples de 0,80% ao mês. O montante que terá após 7 

meses é de: 

a) R$ 7 458,00 

b) R$ 8 448,00 

c) R$ 7 698,00 

d) R$ 7 978,00 

e) R$ 12 480,00 

 

7 - A soma das medidas das arestas de um cubo é . A área total e o volume deste cubo são 

respectivamente: 

a)  e 1728  

b)  e 1834  

c)  e 2036  

d)  e  

e)  e 216  

 

8 - Em uma escolinha de esportes, 73 alunos praticam voleibol, 105 alunos praticam futebol, 21 

alunos praticam ambos os esportes e 52 alunos praticam outros esportes. O número de alunos que 

frequentam esta escolinha é: 

a) 209 

b) 116 

c) 230 

d) 291 

e) 207 
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9 - Um clube organizou uma gincana com 20 tarefas para cada equipe participante. Cada uma das 

equipes somará dez pontos por tarefa cumprida corretamente e perde três pontos por tarefa não 

cumprida. No final das atividades a equipe vencedora somou 161 pontos. O número de tarefas que a 

equipe vencedora cumpriu foi de: 

a) 19 

b) 15 

c) 14 

d) 13 

e) 17 

  

10 - Os números e  estão escritos na forma fatorada como a seguir. 

 

O máximo divisor comum do valor de e  é: 

a) 4 500 

b) 450 

c) 100 

d) 9 000 

e) 50 

INFORMÁTICA 

11 - Com o pressionamento das teclas CTRL + SHIFT + R usando o Google Chrome para navegação 

WEB, qual das opções será executada pelo mesmo: 

a) Reduzir o nível do ZOOM da página 

b) Atualizar a página atual sem usar conteúdo em cache 

c) Atualizar a página atual 

d) Retornar a página anterior 

e) Adicionar aos favoritos 

12 - Definem características dos vírus ou malwares do tipo TROJAN? 

a) infectam apenas os arquivos de inicialização (BOOT) das mídias usadas para este fim (disco 

rígido, disquetes, etc...) 
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b) criptografam (Codificam) os dados do usuário e geram uma chave de acesso 

c) inserem propagandas indesejadas durante acesso ao web ou sistemas específicos 

d) são instalados ao acionar sites falsos ou anexos de e-mails de desconhecidos 

e) arquivo instalado pelo usuário que traz embutido ou disfarçado (cavalo de tróia) um 

programa malicioso  

13 - O uso das teclas CTRL + D em um documento do Microsoft Word 2007 possibilita: 

a) Desfazer o último parágrafo digitado  

b) Marcar todo o texto do documento 

c) Abrir a caixa de diálogo Fonte para alterar a formatação de caracteres 

d) Abrir um novo documento 

e) Ir para o final do documento 

14 - O que acontece ao pressionarmos as teclas CTRL + ; ao estarmos em uma célula de uma planilha 

do Microsoft Excel 2007: 

a) Aplica ou remove a formatação negrito 

b) Insere a data atual 

c) Aplica ou remove a formatação itálico 

d) Abre a caixa de diálogo para inserir uma fórmula 

e) Abre a caixa de diálogo para formatação de caracteres 

15 - Dentro do contexto da Internet e dentre as opções listadas a seguir, qual melhor define a sigla 

URL: 

a) Link ou endereço de um site 

b) Protocolo de Rede 

c) Serviço de Rede 

d) Camada do modelo TCP/IP 

e) Camada do modelo OSI 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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16 - No Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Irani (Lei Complementar nº 030/2007), que 

trata da redistribuição, no art. 43, temos a seguinte redação: “Redistribuição é o deslocamento de 

cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro pessoal, para outro órgão ou 

entidade do mesmo Poder, observados os seguintes preceitos”: 

I. interesse da Administração; 

II. equivalência de vencimentos; 

III. manutenção da essência das atribuições do cargo; 

IV. vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades; 

V. mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. 

As assertivas CORRETAS são:  

a) Apenas as alternativas II; III e V. 

b) Apenas as alternativas II; III; IV e V. 

c) As alternativas I; II; III; IV;  e V. 

d) Apenas as alternativas II; III e IV. 

e) Apenas as alternativas II e  III. 

17 - Depois da morte de Hugo Chávez, em 2013, Nicolás Maduro foi eleito presidente da 

____________________________ o que significou a continuidade do chavismo. A partir do ano 

seguinte, o preço do petróleo, produto base da economia do país, começou a cair. Durante 2013 e 

2014, o preço médio de venda do barril era cerca de US$ 100. Em 2016, esse valor passou para US$ 

33. Para reagir à situação, o governo optou pelo controle dos preços e de câmbio e também racionou 

as importações. A consequência foi o surgimento da mais grave crise econômica e humanitária que 

esse país da América do Sul já viu.  

A sentença que completa corretamente as informações dadas é:  

a) Chile 

b) Colômbia  
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c) Uruguai 

d) Paraguai 

e) Venezuela  

18 - Do total de raios solares que atingem o planeta, quase 50% ficam retidos na atmosfera; o 

restante, que alcança a superfície terrestre, aquece e irradia calor. Apesar de ser configurado como 

algo ruim, é um evento natural que favorece a proliferação da vida no planeta Terra. Esse processo é 

chamado de:  

a) El Niño 

b) Ciclone Tropical 

c) Tsunami 

d) Efeito Estufa  

e) Furacão 

19 - A Operação Lava Jato é um conjunto de investigações em andamento pela Polícia Federal do 

Brasil, que cumpriu mais de mil mandados de busca e apreensão, de prisão temporária, de prisão 

preventiva e de condução coercitiva. A Operação Lava Jato é considerada a maior investigação 

conduzida até hoje no Brasil. Ela teve início no Paraná, em 17 de março de 2014. Nas mais diversas 

fases da operação Lava Jato, a Polícia Federal já cumpriu centenas de mandados judiciais, que 

incluíram prisões preventivas, temporárias, busca e apreensão e condução coercitiva. A operação 

Lava Jato investiga:  

a) Esquemas de assaltos a bancos; 

b) Contrabando internacional de armas; 

c) Lavagem e desvio de dinheiro envolvendo a Petrobrás, empreiteiras e políticos, obstrução da 

justiça, recebimento de vantagem indevida, corrupção ativa e passiva, dentre outros; 

d) Esquema de corrupção na fiscalização de carnes pelo país; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Federal_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Federal_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mandado_de_busca_e_apreens%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pris%C3%A3o_tempor%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pris%C3%A3o_preventiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pris%C3%A3o_preventiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Condu%C3%A7%C3%A3o_coercitiva
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e) Esquema de Sonegação Fiscal, junto ao CARF- Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais, órgão ligado ao Ministério da Fazenda. 

20 - É considerado o maior incêndio da história do país, matando muitas pessoas carbonizadas. Os 

ventos espalharam as chamas pela estrada que foi chamada de “Estrada da Morte”. Mais de mil 

bombeiros trabalharam intensamente para combater os focos de incêndio que destruíam a vegetação 

das cidades de Pedrógão Grande e Figueiró dos Vinhos. (Disponível em:  http://g1.globo.com/jornal-

nacional/noticia/2017/06/mais-de-mil-bombeiros-combatem-fogo-em-vegetacao-em-portugal.html-  Acesso em 06 de  

ago. 2017). Em qual país essa tragédia aconteceu.  

Marque a alternativa CORRETA. 

a) Portugal 

b) Dinamarca 

c) Irlanda 

d) Suécia  

e) Austrália 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

21 - Diversos materiais podem ser utilizados no acabamento e polimento de restaurações de resina 

composta, exceto:  

a) Pontas montadas de silicone e pastas abrasivas.  

b) Tiras de lixa e brocas diamantadas de granulação extra fina.  

c) Discos Soft Lex e lâmina de bisturi 12. 

d) Cunhas de madeira e matriz metálica.  

e) Borrachas abrasivas e disco de feltro.   

 

22 - Sendo um instrumental odontológico bastante utilizado, a seringa Carpule é utilizada 

classicamente para: 

a) Irrigar canais endodônticos.  

b) Aplicar materiais restauradores. 

c) Auxiliar na aplicação de anestesia dentária. 

d) Lavar resíduos de tecidos moles em cirurgias. 

e) Aplicar jatos de água ou ar na cavidade bucal. 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/06/mais-de-mil-bombeiros-combatem-fogo-em-vegetacao-em-portugal.html-%20%20Acesso%20em%2006%20de%20%20ago.%202017
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/06/mais-de-mil-bombeiros-combatem-fogo-em-vegetacao-em-portugal.html-%20%20Acesso%20em%2006%20de%20%20ago.%202017
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/06/mais-de-mil-bombeiros-combatem-fogo-em-vegetacao-em-portugal.html-%20%20Acesso%20em%2006%20de%20%20ago.%202017
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23 - Nos processos radiográficos em Odontologia, vários fatores podem impossibilitar a obtenção de 

uma radiografia de boa qualidade, sendo um deles: 

a) Temperatura baixa do banho revelador. 

b) A fixação, importante para manter a qualidade da radiografia. 

c) A etapa de enxague, para a retirada de excessos de revelador e fixador. 

d) Temperatura adequada das soluções. 

e) Secagem e armazenamento dos filmes. 

24 - Um conjunto de procedimentos adaptados no consultório com o objetivo de dar proteção e 

segurança ao paciente, ao profissional e sua equipe. Estas medidas preventivas visam à redução dos 

riscos ocupacionais e transmissão de doenças infecciosas e o controle da contaminação cruzada. 

Trata-se da: 

a) Desinfecção. 

b) Biossegurança.  

c) Esterilização. 

d) Assepsia. 

e) Ergonomia.  

25 - Sobre materiais odontológicos, o Ácido Fosfórico a 37% é bastante utilizado pelo cirurgião-

dentista para: 

a) Amolecer o canal radicular durante o tratamento endodôntico. 

b) Fazer a limpeza de instrumentais após cirurgias, antes do processo de esterilização. 

c) Condicionar a porcelana antes da aplicação do adesivo. 

d) Condicionar esmalte e dentina antes da aplicação do adesivo resinoso.  

e) Fortalecer o esmalte que sofre de Mancha Branca ativa. 

26 - É o processo pelo qual são eliminados microrganismos patogênicos de seres inanimados, sem 

atingir necessariamente os esporos. Pode ser de alto nível, intermediário ou baixo.  

a) Esterilização; 

b) Assepsia; 

c) Desinfecção;  

d) Limpeza.  

e) Anti-sepsia.  

27 - É o processo pelo qual são eliminados todos os microrganismos: esporos, bactérias, fungos ou 

protozoários.  
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a) Esterilização; 

b) Assepsia; 

c) Desinfecção;  

d) Anti-sepsia. 

e) Limpeza.  

28 - Quanto à classificação dos instrumentos e procedimentos segundo o risco de contaminação, 

assinale a alternativa incorreta: 

a) Instrumentos críticos, que penetram nos tecidos sub-epiteliais devem ser obrigatoriamente 

esterilizados. 

b) Procedimentos semi-críticos são aqueles que entram em contato com secreções orgânicas, 

sem invadir o sistema vascular (cirurgias e raspagens sub-gengivais).  

c) Instrumentos semi-críticos, que entram em contato com a mucosa e pele íntegra, devem ser 

esterilizados, sempre que possível. 

d) Procedimentos críticos é quando há penetração no sistema vascular. 

e) Na Odontologia não há nenhum procedimento que possa ser classificado na categoria de 

procedimentos não críticos.  

29 - O auxiliar de consultório odontológico executa diversas funções dentro de um consultório, sendo 

assim, assinale a alternativa que inclui apenas suas atribuições legais: 

a) Moldagem de paciente e profilaxia.  

b) Tomada radiográfica intraoral e desinfecção de material. 

c) Remoção de sutura e preenchimento de cadastro do paciente.  

d) Vazar modelo de gesso e aplicação de flúor tópico. 

e) Revelação de RX e esterilização do material. 

30 - O instrumental adequado para realização de sutura após uma exodontia é: 

a) Pinça Hemostática. 

b) Porta-agulha. 

c) pinça Allis. 

d) Pinça Kelly. 

e) Pinça Backhaus. 

31 - A cárie dentária é considerada um problema de Saúde Pública devido ao seu impacto na 

qualidade de vida das pessoas. O governo recomenda ampliação do acesso às ações envolvendo as 

famílias. Sendo assim, a abordagem coletiva pode incluir os seguintes procedimentos, exceto: 
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a) Fluoretação das águas de abastecimento público. 

b) Escovação dental supervisionada. 

c) Entrega de escova e dentifrício fluoretado. 

d) Prótese sobre implante como solução para diminuição no número de desdentados. 

e) Educação em saúde bucal. 

32 - Sobre o uso do flúor, é incorreto afirmar que: 

a) A aplicação tópica de flúor é um procedimento preventivo que tem como objetivo fortalecer 

os dentes que apresentam risco de cárie.  

b) Devido à falta de coordenação motora adequada, o creme dental indicado para pacientes 

infantis deve conter uma quantidade maior de flúor do que os cremes dentais convencionais. 

c) A fluorose ocorre devido à exposição excessiva ao flúor, comprometendo o desenvolvimento 

dos dentes e causando manchas esbranquiçadas. 

d) A aplicação de flúor pode ser realizada de diversas formas, como em bochechos, na forma de 

gel ou espuma e na forma de verniz. 

e) A introdução do flúor na água previne a perda de minerais do esmalte dos dentes. 

33 - Dentre as doenças que podem ser transmitidas durante o trabalho de um ASB, podemos citar: 

a) gripe, Hepatite B e C e AIDS. 

b) diabetes, AIDS e Hepatite B e C. 

c) hepatite A, hipertensão e AIDS. 

d) gripe, Hepatite A e AIDS. 

e) Hepatite B e C, AIDS e Hemofilia A. 

34 - A lei nº 8.080/1990 - SUS, também conhecida como Lei Orgânica da Saúde, define as 

diretrizes para organização e funcionamento do Sistema de Saúde brasileiro. Segundo ela: 

a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. 

b) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

c) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.  

d) É dever do Estado estabelecer condições que assegurem acesso universal e igualitário às 

ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

e) O Princípio da Igualdade garante aos usuários as mesmas oportunidades e qualidade de 

acesso aos serviços de saúde. 
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35 - Os levantamentos epidemiológicos são importantes para o conhecimento da prevalência e 

tipologia das doenças bucais, podendo-se a partir dos dados coletados, planejar, executar e avaliar 

ações de saúde. Sabendo disso, assinale a alternativa que não representa um objetivo do levantamento 

epidemiológico: 

a) conhecer a prevalência e severidade da doença. 

b) Identificar cirurgiões dentistas afastados do mercado. 

c) conhecer as necessidades de tratamento associadas à doença. 

d) Conhecer as condições de saúde bucal da população. 

e) permitir o planejamento em saúde pública. 

36 - Vários fatores podem contribuir para o aparecimento da cárie, exceto: 

a) restaurações mal adaptadas. 

b) fraturas dentárias. 

c) uso de aparelhos fixos. 

d) aumento do fluxo salivar. 

e) retrações gengivais. 

37 - Muitas recomendações pós-cirúrgicas devem ser repassadas ao paciente pelo cirurgião-dentista 

ou pelo pessoal auxiliar após uma exodontia dentária. Dentre elas, não devemos citar: 

a) Fazer bochechos e fazer exercício físico normalmente no dia seguinte ao da cirurgia. 

b) Manter a higiene bucal através de escovação com escova dental macia e, na área da cirurgia, 

efetuar a limpeza com um cotonete úmido em uma solução anti-séptica.  

c) nas primeiras 24 horas evitar alimentos e bebidas quentes, pois podem provocar 

hemorragias; 

d) Em caso de sangramento, fazer um tampão com gaze, comprimindo a região e aplicar 

compressa de gelo fora da boca. Persistindo o sangramento procurar o cirurgião-dentista. 

e) não fume e não beba álcool. 

38 - São inúmeros os materiais odontológicos usados na rotina de um consultório. Sendo assim, 

assinale a alternativa que não relaciona corretamente o material odontológico ao seu respectivo uso. 

a) Os fluoretos são utilizados para a prevenção da cárie dentária. 

b) O alginato é um hidrocolóide irreversível muito utilizado na clínica como material de 

moldagem. 

c) A resina acrílica é atualmente o material de escolha para restaurações estéticas.  
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d) o gluconato de clorexidine é bastante utilizado como antisséptico bucal na forma de 

bochechos. 

e) O cimento de zinco cumpre bem seu papel como material para cimentação de coroas 

metálicas. 

39 - Sobre as técnicas de higiene dental, é incorreto afirmar que: 

a) A escova dental deve ter cabeça pequena e cerdas macias ou extra macias. 

b) a superfície do dente que mastiga deve ser limpa realizando movimentos de vai e vem. 

c) a língua deve ser higienizada através da escovação da mesma ou com o uso de um limpador 

de língua. 

d) ao usar fio ou fita dental deve ser feita somente a colocação e retirada no espaço entre os 

dentes. 

e) a higienização dos dentes não deve ser feita apressadamente, com o risco de não remover 

toda a placa bacteriana. 

40 - A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo 

com os preceitos do Sistema Único de Saúde. Sobre ela, é incorreto afirmar que: 

a) é composta por equipe multiprofissional que possui, no mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar 

ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). Pode-se acrescentar a esta 

composição, os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista e auxiliar e/ou técnico em 

Saúde Bucal. 

b) A carga horária é de 40 horas semanais para todos os profissionais de saúde cadastrados na 

Estratégia Saúde da Família, não tendo nenhuma exceção. 

c) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um 

máximo de 750 pessoas por agente e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família, não 

ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe. 

d) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas de 

uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.  

e) Na jornada de 40 horas deve-se observar a necessidade de dedicação mínima de 32 horas da 

carga horária para atividades na equipe de Saúde da Família. 

 

 


