GABARITO PRELIMINAR
PROCESSO DE SELETIVO SIMPLIFICADO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL Nº 002, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021 – PROVAS 19 DE NOVEMBRO DE 2021.
GABARITO PRELIMINAR DA PROVAS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: ODONTOLOGO (A)
1
A

2
C

3
C

4
B

5
D

6
D

7
A

8
C

9
C

10
C

PADRÃO DE RESPOSTAS DAS QUESTÕES DISCURSIVAS
11 –
O PACTO PELA VIDA: O Pacto pela Vida 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,
fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias,
promoção da saúde; atenção básica à saúde.
O PACTO EM DEFESA DO SUS: envolve ações concretas e articuladas pelas três instâncias
federativas no sentido de reforçar, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para
a saúde. Aprovar o orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão,
explicitando o compromisso de cada uma delas.
O PACTO DE GESTÃO DO SUS: estabelece as responsabilidades claras de cada ente federado
de forma a diminuir as competências concorrentes. Esse estabelece as diretrizes para a gestão
do sus, com ênfase na descentralização; regionalização; financiamento; programação pactuada
e integrada; regulação; participação e controle social; planejamento; gestão do trabalho e
educação na saúde.
12 –
I - deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou auditor,
assim como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência;
II - intervir, quando na qualidade de perito ou auditor, nos atos de outro profissional, ou fazer
qualquer apreciação na presença do examinado, reservando suas observações, sempre
fundamentadas, para o relatório sigiloso e lacrado, que deve ser encaminhado a quem de direito;
III - acumular as funções de perito/auditor e procedimentos terapêuticos odontológicos na mesma
entidade prestadora de serviços odontológicos;
IV - prestar serviços de auditoria a pessoas físicas ou jurídicas que tenham obrigação de
inscrição nos Conselhos e que não estejam regularmente inscritas no Conselho de sua jurisdição;
V - negar, na qualidade de profissional assistente, informações odontológicas consideradas
necessárias ao pleito da concessão de benefícios previdenciários ou outras concessões
facultadas na forma da Lei, sobre seu paciente, seja por meio de atestados, declarações,
relatórios, exames, pareceres ou quaisquer outros documentos probatórios, desde que
autorizado pelo paciente ou responsável legal interessado;

VI - receber remuneração, gratificação ou qualquer outro benefício por valores vinculados à glosa
ou ao sucesso da causa, quando na função de perito ou auditor;
VII - realizar ou exigir procedimentos prejudiciais aos pacientes e ao profissional, contrários às
normas de Vigilância Sanitária, exclusivamente para fins de auditoria ou perícia;
VIII - exercer a função de perito, quando: a) for parte interessada; b) tenha tido participação como
mandatário da parte, ou sido designado como assistente técnico de órgão do Ministério Público,
ou tenha prestado depoimento como testemunha; c) for cônjuge ou a parte for parente,
consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o segundo grau; e, d) a parte for paciente,
ex-paciente ou qualquer pessoa que tenha ou teve relações sociais, afetivas, comerciais ou
administrativas, capazes de comprometer o caráter de imparcialidade do ato pericial ou da
auditagem.

